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خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

سال بین المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار
با شروع سال  3233و نامگذاری این سال از سوی یونسدو به نام »سکال
بین المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار« دانشگاهیان و انکجکمکنهکای
علمی تداپوی ارزشمندی برای تحقق این شعار آغاز ککرده انکد .یکدکی از
اقدامات ارزشمند در این راستا تشدیل ستاد ملی برای بزرگکداشکت ایکن
سال است .اهداف ستاد ملی به شرح زیر آمده است:


برنامهریزی و اجرای رویدادهای مرتبﻂ با سال علوم پایه؛



شناسایی مشدالت علوم پایه در کشور؛



اجرای برنامههای ترویجی به منظور آشنایی مردم و جامعه با مفاخر
کشور در علوم پایه؛



اجرای برنامههای ترویجی با هدف نشان دادن اهمیت و جایگاه
علوم پایه برای جامعه؛



حمایت و پشتیبانی علمی از دانشجویان و پژوهشگران علوم پایه؛



شناسایی ﻇرفیتهای بینالمللی به منظور بهرهبرداری در راستای
توسعه علوم پایه در کشور؛



توسعه روشهای نوین آموزشی در حوزه علوم پایه.

برای رسمیت بخشیدن به این حرکت ارزشمند در  9۷اسفنکدمکاه سکال
 9422مراسم افتتاحیه ستاد ملی سال جهانی علوم پایه برای پیکشکرفکت
پایدار با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزیر آمکوزش و پکرورش،
وزیر بهداشت و آموزش پزشدی ،روسای انجمنهای علمی ،اتحادیکههکا و
برخی از مسئولین کشوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد .به منظور
اطالع رسانی برنامه ها و حمایت های ستاد ملی ،یک وبگاه اینتکرنکتکی بکه
آدرس زیر برای معرفی برنامهها و توصیههای ستاد آماده شده است:
https://www.iybssd2022.ir/
اما آنچه باعث شد در این مجال صحبت از این بزرگداشت به میکان آورم
این بود که انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران از یک سو انجکمکن
یک رشته میان رشته ای است که خیلی نمیتوان آن را از علوم پایه چکون
آمار و ریاضی جدا دانست و از سوی دیگر مصادیق متعددی از نقش علوم
پایه در مسائل پیرامون بشر و جهانی که در آن زندگی میکنیم در حکوزه
فعالیت دانش بیمسنجی وجود دارد .به طور مشخص تغییرات آب و هوایی
و زیست محیطی ،تغییرات وضعیت اقتصادی و اجکتکمکاعکی ،تکحکو ت
جمعیتی ،پیشرفت های بسیار سریع در حوزه فناوری جزو مسائل ککالنکی
هستند که همگی از منظر ریسک جای بحث فراوان دارنکد .لکذا نکقکش
انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در گرامیداشت سال بین المللی علکوم
پایه برای پیشرفت پایدار کامال واضح است.
هیئت بیندولتی تغییر اقلیم ( )IPCCیک ارگان بیندولتی علمی است که
اقدام به ارزیابی جامع از اطالعات علمی ،فنی و اجتماعی–اقتصادی جاری
در مورد مخاطرات تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت هکای انسکانکی در
سراسر جهان میکند .هزاران دانشمند و کارشناس بهطور داوطلبکانکه در
تهیه گزارش ها و مرور اطالعات به این نهاد بیندولتی یاری میرسکانکنکد.
گزارشهای گروه  Iهیئت  IPCCدر قالب مقاله و وبینارهایی که در نکظکر
دارد اهمیت تاثیر تغییرات اقلیمی بر حوزه فعالیت بیمسنجی را شرح دهد

در جامعه بینالمللی بیمسنجی ( )IAAمورد توجه قرار گرفته است و در
چند روز ماه آوریل  3233هم وبینارهایی در این خصوص برگزار میشود.
چنانده در خالصه گزارش اخیر آمده است ضرورت دارد بیم سنجان از آثار
فیزیدی سامانه های آب و هوایی و تغییرات اقکلکیکمکی بکر چکگکونکگکی
قیمتگذاری ریسکها و مدیریت آن ها آگاهی داشته باشند .در این میکان
بیم سنجان تمرکز ویژه ای بر تاثیر تغییرات اقلیمی بر سیل ،خشدکسکالکی،
آتش سوزی ،آلودگی هوا ،افزایش سطح آب دریا و  ...خواهند داشت .بکرای
اطالعات بیشتر میتوان از آدرس زیر کمک گرفت:
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/
Climate_Issues/IAA/Publications/Climate_Issues.aspx

تغییرات جمعیتی در کشور ایران از حدود دهه پیش شتابان تر از گذشتکه
شده است تا جایی که رشد جمعیت برخی از استانهای کشور منفی شده
است و جمعیت باقیمانده در برخی از شهرها دارای متوسﻂ سنی بکا یکی
هستند .با توجه به آنده جمعیت و مولفه های آن از قبیل طول عمر ،مرگ
و میر و باروری اهمیت زیادی در حوزه بازنشستگی و بیمههکای زنکدگکی
دارند ،توجه به تغییرات قابل توجه آن ها و تالش اعضای انکجکمکن بکرای
گفتگو درباره این مباحث و آثار و پیامدهای آن ها بر آیکنکده کشکور در
رسانههای عمومی می تواند به ارتقاء نقش و جایگاه دانش بیمسنجی نکزد
مردم و مسئولین کمک قابل توجهی کند.
چنانده در مقدمه های توجیهی مربوط به نامگذاری سال  3233به عنکوان
سال علوم پایه آمده است ،کم توجهی به نقش علوم پایه یدی از د یل این
نامگذاری است .اما اجازه دهید در کنار جوالدوزی که میخواهیم برای این
کم توجهی به دیگران بزنیم سوزنی هم به خودمان بزنیم .یدی از ارککان
اصلی در خدمات بیمه ای جبران خسارت و پکرداخکت وجکه مکالکی بکه
بیمهگذاران است .آیا با وضعیت اقتصادی متالطم فعلی ارقکامکی ککه در
بازاریابی طرح های مختلف بیمه های زندگی برای جذب مشکتکری ارائکه
می شود به اندازه کافی جاذبه ایجاد می کند؟ آیا در انجام مکحکاسکبکات و
دخیل کردن تاثیر مولفه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به درسکتکی
پیش رفتهایم؟
پژوهش های دانشگاهی در برخی موارد نشان از عالقه زیکاد از حکد بکه
بدارگیری فنون و روش های جدید تحلیل داده دارد و رعکایکت اصکول و
پایه ها که زیربنای اصلی تبدیل خروجی این پژوهشها به تصمیم و برنامه
عملیاتی است به فراموشی سپرده میشود .به طور خاص اجکازه دهکیکد
مثالی بزنم .پیامد نامطلوب ناشی از خطای تهیه دادههای درست و دقیکق
بیشتر است یا پیامد نامطلوب استفاده نادرست از روشهای تحلیل داده؟
برای پاسخ به این سوال کافیست توجه کنید که اگر دادههای درسکت در
زمان مقرر ثبت نشود بعدها ممدن است هیچ راهی برای دستیابی به داده
درست وجود نداشته باشد؛ در حالیده جایگزینی و تغییر روش تکحکلکیکل
داده همواره میسر است .عالوه بر این بهترین روش های تحلیل داده بکر
روی داده های نادقیق ،نتایج مطلوبی فراهم نخواهند کرد .به عبارتی تهیکه
داده درست و دقیق مقدم بر روش تحلیل است .به نظر میرسد توجه بکه
اصول علمی برای تهیه داده ها در سایه تحو ت دیجیتال رنگ باخته است
و انتظار میرود عالقمندان حوزه بیم سنجی در تامکیکن و اسکتکفکاده از
دادههای مورد نیاز به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.


رحیم محمودوند ،طادبیا
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طراحی نظام بازنشستگی مطلوب
مروری بر ادبیات حوزه تامین اجتماعی طی دو دهه گذشته در سطح جهان
به طور اعم و در کشور ما ایران به طور اخص نشان میدهد که مشکدکالت
تامین مالی طرح های بازنشستگی در اغلب مکوارد بکه عکنکوان یکدکی از
چالش های عمده دولت ها مطرح بوده و هر از چند گاهی این چالکشهکا از
ریسک های مالی و اقتصادی فراتر رفته و به ریسک های اجتماعی و سیاسی
و حتی امنیتی منجر شده است .این چکالکش هکا نکه تکنکهکا حکوزههکای
سیاستگذاری و اجرا را به عنوان نهادهای مستقیم و مسئول در پکاسکخ بکه
مطالبات اجتماعی گسترده به میدان کشیده بلده مکوسکسکات و مکراککز
تحقیقاتی و مطالعاتی را وادار کرده که علل بروز بحران های مکالکی را در
صندوق های بازنشستگی مورد واکاوی قرار داده و راهدارهای اجرایی بکرای
کنترل ریسکها و بهینهسازی عملدرد مالی صندوقها ارائه دهند.
بی تردید اکچوئرها در صف مقدم متخصصان و خبرگان علمی هستنکد ککه
انتظار می رود در شناسایی و کنترل ریسک های مالی طرح های بازنشستگی
نقش آفرینی کنند .پرسشی که مطرح می شود این است که آیا تکجکارب و
پیشینه حضور اکچوئرها به عنوان متولیان و مخاطبکان اصکلکی طکراحکی
سیستم های بازنشستگی پایدار و کارامد با انتظارات و چشمانداز حکرفکهای
این بازیگران مهم به نحوی که در نظریه های غالب مطرح است تکطکبکیکق
داشته است؟ شواهد نشان می دهد که پاسخ منفی است و اکچکوئکرهکا بکه
اندازه کافی در این فراگرد مهم علمی -عملی نقش آفرینی ندکردهانکد .اگکر
چنین ادعایی درست باشد دلیل این کاستی چیست؟ آیا اکچوئرهکا فکاقکد
ﻇرفیت های علمی و عملی زم برای ایفای چنین نقکشکی بکودهانکد؟ آیکا
سیاستگذار در تشخیص مرجع علمی مناسب برای حل مسئله خطا ککرده
است؟ آیا مسایل اقتصاد سیاسی اصالحات در سیستم های بازنشستکگکی و
منافع ذینفعان قدرتمند مانع حضور اکچوئرها در میدان عمل شده اسکت؟
پرسش هایی مانند این موارد را میتوان مطرح کرد و تالش بکرای یکافکتکن
پاسخ های درست به این پرسشها میتواند مقدمات حضور پررنگ اکچوئرها
در فرایند اصالحات نظامهای بازنشستگی باشد.
با تامل و تدقیق در راهی که تا به حال در ایران پیموده شده میتوان ادعکا
کرد که حجم بسیار زیادی از مطالعات و تحلیلهای علمی و اکچوئکری بکر
شناسایی چالش ها و علل بروز بحران در صندوق های بازنشستگی متمکرککز
بوده و بخش دوم این مسیر که بر راهدارها و فرایندهای حل مسئله تاکید
دارد معمو مغفول مانده است .ناگفته پیداست که در مطالعات اجتماعکی-
اقتصادی پیچیدگی های این بخش از مطالعات به قدری زیاد و درهم تنیکده
است که پژوهشگران ترجیح می دهند این بخش را فقﻂ به چند توصیه در
بخش پایانی گزارشهای خود محدود کنند و وارد جزئیات نشکونکد .شکایکد
علت این هراس مصلحت آمیز ،مبهم بودن مدخلهای ورود به این مطالعات
است .در این یادداشت تالش میکنم تا چند مدخل مهم را برای ورود بکه
مطالعات طراحی سیستم های بازنشستگی پایدار مطرح ککنکم .بکرای ایکن
منظور باید بدانیم پیش نیازها و مقدمات طراحی یک سیستم بازنشستگکی
مطلوب در فرایند اصالحات نظامهای بازنشستگی چیست .قکبکل از طکرح
موضوع نباید فراموش کرد که هرگز یک الگوی واحد برای همه سیستمها و
انواع متفاوت اصالحات وجود ندارد و این مقدمات نه برای تطبیق بلده برای
تحقیق قابل استفاده خواهد بود .با این حال شواهد اصالحکات مکوفکق در
سطح جهان می تواند مبنا و معیارهایی را برای این منظور در اختیار ما قرار
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سیستم های بازنشستگی مشارکتی که بیمه شکونکده در تکامکیکن
درآمدهای دوران بازنشستگی نقش مکحکوری ایکفکا مکیککنکد از
سیستمهای دیگر کارآمدتر و پایدارترند.
شرایﻂ بازنشستگی از جمله سن بازنشستگی مهمترین نقکش را در
پایداری مالی و تامین درآمد مدفی در دوران بازنشستگی دارند.
گسترش پوشش طرح های مستمری عمومی به بخش های غیررسمی
و غیر متشدل اقتصاد باید با ابزارها و مدانیسم های فکنکی زم در
شناسایی گروههای هدف و با کمترین خطا صورت پذیرد.
اصالحات باید فرصت های حضور موثر بخش خصوصی در تکامکیکن
درآمدهای بازنشستگی را بیش از پیش گسترش دهند.
سهم مشارکت هر فرد در تامین درآمد آتی بازنشستگی نباید کمکتکر
از  4درصد باشد.
حقوق بازنشستگی گروه مبنا که میانگین درآمد را در اقتصاد دریافت
میکند نباید از  92درصد متوسﻂ حقوق شاعالن کمتر باشد.
ذخایر طرح های بازنشستگی در کشور نباید از تولید ناخالص داخلکی
کشور کمتر باشد.
حداقل حقوق بازنشستگی نباید از  3۵درصد مکیکانکگکیکن حکقکوق
بازنشستگی جامعه هدف کمتر باشد.
برای تضمین عملدرد قابل قبول سیستم های بازنشستگی وجود یکک
رگو تور قوی و استقرار نظام حدمرانی خوب اندار ناپذیر است.
تبیین اهداف شفاف برای کلیت نظام بازنشستگی و نقش یکههکای
مختلف در تامین درآمد بازنشستگی ضروری است.
حداقل سطح اندوختهگذاری با مدانیسم مشارکتی (سهم بیمه شکده،
سهم کارفرما/دولت) برای کل بیمه شدگان باید به نحوی تعیین شود
که نرخ جایگزینی معدل  42 -92درصد  ،درامدهای جبرانکی بکرای
حا ت مختلف کاهش درآمد مانند ازکارافتادگی ،بیماری ،بکارداری،
زایمان ،بیداری و نظایر آن قابل تامین باشد.
هزینه های عملیاتی سیستم باید شفاف و مرتبﻂ با نرخهای رقابکتکی
باشد تا امدان قیمتگذاری محصو ت و خدمات با نرخهای عکاد نکه
را فراهم کند.
انعطاف پذیری در طراحی سیستم باید متناسب با شرایﻂ فردی بیمه
شدگان و شرایﻂ متغیر اقتصاد در دوران رکود و رونق و انتخابهکای
افراد در شرایﻂ بازنشستگی به ویژه سن بازنشستگی لحاظ شود.
پرداخت های بازنشستگی باید با تاکید بر پرداختهای مستمر صورت
گیرد اما پرداخت های یدجا و موردی با حفظ توانگری مالی و کارآیی
سیستم باید در نظر گرفته شود.
رفتارهای مالیاتی باید به گونهای باشد که انگیزه های مشارکت فعکال
و اندوختهگذاری در طرحهای بازنشستگی را گسترش دهد.
حدمرانی و اعمال قدرت و مدیریت در طرح های بازنشستگی بکایکد
مستقل از کنترل دولت یا هر کارفرمای دیگر باشد.
مقررات مفید ،زم و کافی به ویژه مقررات مصوب رگو تور مستقکل،
متخصص ،امین و سالم برای تضمین حمایت از ذینکفکعکان اصکلکی
طرحها به ویژه بیمه شدگان ضروری است.
صابا شیبانی ،رئیس انجمن
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انواع ارزهای دیجیتال
چکیده:
تنوع ارزهای دیجیتال و ویژگیها و مزیت های این ارزها نسبت به سکایکر
ارزهای موجود در بازارهای واقعی ،سبب شده تا این نوع رمز ارزها مکورد
توجه روزافزون افراد قرار گیرند ،به طوری که تاکنون بیش از دو هزار نوع
ارز دیکککجکککیکککتکککال در تکککاریکککخ ثکککبکککت شکککده اسکککت.
این رمزارزها معمو در دستهبندیهای مختلفی قرار داده مکی شکونکد .از
جمله رایجترین دسته بندی که برای ارزهای دیکجکیکتکال وجکود دارد،
دستهبندی بر اساس حوزه فعالیت آنها است که در آن رمزارزها به سکه
دسته اصلی پول های دیجیتال ،ارزهای دیجیتالی پلتفکرمکی و ارزهکای
دیجیتالی مالی تقسیم بندی میشوند که در ادامه با آنها آشنا خواهکیکم
شد.
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استخراج ارز دیجیتال تولید میشوند .از جمله ارزهای دیجیتالی ککه در
دستهبندی پول های دیجیتالی قرار میگیرند میتوان به بیت ککویکن (
 ،)BTCیت کوین ( )LTCو دوژ کوین ( )DOGEاشاره کرد که در بسکتکر
شبده بالکچین به صورت غیرمتمرکز فعالیت میکنند .ارزهای نام بکرده
شده رمز پایه بوده و از امنیت بسیار با یی در مقابل هک شدن برخوردار
هستند ،غالباً از شبده انتقال همتا به همتا  P2Pو یا شبده بکالک چکیکن
استفاده کرده و هویت افراد در این نوع تراکنشها ناشناس مکیبکاشکد .از
طرف دیگر پول دیجیتالی خود به دو دسته تقسیم می شود که عبارتکنکد
از :
 9.3ارزهای دیجیتال پایدار )(Stable Coin

این نوع ارزها دارای پشتوانه هستند .این پشتوانه میتواند هر دارایکی را
شامل شود :مانند طال ،ارز های فیزیدی یا هر دارایی مالی که بتوان روی
آن قیمتگذاری انجام داد .همچنین از نوسانات قیمتی در امان بوده ککه
در نتیجه دارای برتری نسبت به ارز های کاغذی موجود در بازار هستنکد.
مهمترین و شناخته شدهترین ارز دیجیتالی پایدار ،تتر ( )USDTمیباشد.

 .۰مقدمه

 3.3ارزهای دیجیتال امن )(Privacy

قبل از ایجاد بیت کوین ،تالش های زیادی برای توسعه یک ارز مکجکازی
صورت گرفت اما اجرا نشد ،زیرا توسعه تجارت الدترونیک در آن زمان در
مرحله آغازین بود و جامعه نسبت به سیستم ارز مجازی اعتمادی نداشت.
سرانجام بیت کوین اولین بار در سال  3292مورد استفاده قرار گرفکت و
اولین رمز ارز معرفی شده به بازار بود که به ویژه از سکال  3294و بکه
دنبال افزایش قیمت ناگهانی آن ،توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده
به طوری که لقب پادشاه ارزهای دیجیتال را به خود گرفته است و پس از
آن بتدریج سایر ارزهای دیجیتال نیز وارد بازار شدند.

از مهمترین ویژگی های این نوع ارزها ناشناس بودن هکویکت دو طکرف
معامله می باشد ،به این معنا که در هنگام انجام معامله هویت افراد کامکالً
نامشخص بوده و هیچ راهی برای پیگیری و شناسایکی ککاربکرانکی ککه
معامالت را انجام داده اند وجود ندارد .این ارزهکا مشکمکول مکالکیکات
نمی شوند ،به ویژه برای انجام معامالت با حجم با ی انتقال وجه بسیار به
صرفه میباشند  .از مهمترین ارزهای دیجیتال امن میتوان بکه مکون رو
) ،(XMRزی کش) ،(Zcashنو کوین) ،(Nav Coinفور ) (PHRو زن ککش
) (ZENاشاره کرد .تمام این ارزها بر پایه بالکچین قرار گرفتهاند و هکر
کدام کارایی و ویژگی خاص خود را در بازار ارز دیجیتال دارند.

از جمله ویژگیهای بارز این نوع ارزها حذف واسطهها ،کاهش حداکثکری
هزینه ها ،تامین امنیت بسیار با  ،ناشناس بودن هویت دو طرف معامله و
غیرممدن بودن انجام تقلب و کالهبرداری در انجام معامالت به وسکیلکه
آنها می باشد .ارزهای دیجیتال دارای ویژگی ها و کاربردهای متکفکاوتکی
نسبت به یددیگر هستند ،از این رو استفاده از هر کدام از این نوع ارزهکا
سبب تسهیل در انجام معامالت مختلف شده و با توجه به ایکن تکفکاوت
کارایی ،تقسیم بندی متفاوتی برای ارزهای دیجیتال ارائه شده اسکت .در
ادامه به بررسی دستهبندیهای مختلف ارزهای دیجیتال و کارایی هر یک
از آنها میپردازیم.

 .۲پولهای دیجیتال )(Digital Currency

پولهای دیجیتال مانند پولهای واقعی عمل کرده و قادر به ذخکیکره و
انتقال ارزش ،سرمایهگذاری و قابلیت خرید هستند .مزیت این نوع پولها
نسبت به پولهای واقعی در عدم نیاز به جابهجایی به دلکیکل نکداشکتکن
ماهیت فیزیدی ،راحتی در انجام معامالت به دلیل حکذف واسکطکه هکا،
مصونیت تورمی و کاهش ارزشی و امنیت بسیار با میباشد ککه بکاعکث
برتری این نوع ارزها نسبت به سایر ارزهای موجود در دنیای واقعی شکده
است .ارز های دیجیتال توسﻂ ماینرها و با استفاده از انکواع روش هکای

 .۳ارزهای دیجیتال پلتفامی )(Coin as a Service

دسته دوم ارزهای دیجیتالی پلتفرم ها هستند ککه یکک نکوع قکرارداد
هوشمند بوده و مثل پولهای دیجیتال بر پایه شبده بالکچین میباشند.
این ارز های دیجیتالی رمز پایه ای نرم افزارهایی هستند که توانایی انجکام
فعالیت های مختلف را در بستر شبده بالکچین به کاربران مکیدهکنکد.
پلتفرمها مزیتهای زیادی دارند که از جمله آنها میتوان به موارد زیکر
اشاره کرد:


حذف واسطهها از معامالت؛



کاهش هزینه انجام معامالت به واسطه حذف واسطهها؛



امنیت با ی معامالت به دلیل استفاده از کدهای دیجیتالی بسیکار
پیچیده؛



فراهم کردن امدان ایجاد اپهای غیرمتمرککز ) (DAppsمکانکنکد
) (ICOبا استفاده از پلتفرمها.

زمستان  | ۰۰۱۱شماره ۰۱

4
اولین و مهمترین پلتفرم ایجاد شده در بازار ارزهای دیجکیکتکال اتکریکوم
میباشد که برای تعریف این پلتفرم و ویژگیهای آن میتوان گفت نسکل
دوم ارز های دیجیتال را تشدیل داده که بعد از بیت کوین به بازار معرفکی
و با استقبال با یی نیز مواجه شد .اتریوم یک نوع ارز دیجیتالی رمز پایکه
است که در بستر شبده بالکچین فعالیت می کند و به کاربران این اجازه
را می دهد تا تمامی قراردادها را به صورت دیکجکیکتکالکی و در قکالکب
قراردادهای هوشمند به کمک شبده بالک چین انجام دهند .بر این اساس
می توان گفت اتریوم قبل از اینده یک ارز دیجیتال باشد یک نکرم افکزار
قابل برنامهریزی غیرمتمرکز است که در بستر شبده بالکچین فعکالکیکت
کرده و امدان انجام قراردادهای هوشمند را به کاربکران مکی دهکد .ایکن
قراردادها عالوه بر انتقال پول توانایی انتقال سایر داراییهای مالی را نکیکز
به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به واسطه میدهند .پلتفرمهای کاربردی
و مهم دیگری نیز موجود می باشند که همگی بعد از اتکریکوم وارد بکازار
شدند و امدانات متفاوتی را به کاربران ارائه میدهند که از جملکه آنهکا
میتوان به نئو ) ،(NEOکاردانو ) ،(ADAای او آس ) (EOSاشاره نمود .

 .۰ارزهای دیجیتال ماهی
ارز های دیجیتال مالی بخش بسیار بزرگی از ارزهای دیجیتالی را تشدیکل
میدهند و به صورت پلتفرم و یا ارزهای مختلف وجود دارنکد .هکدف از
ایجاد این نوع ارزها انجام انواع فعالیتهای مالی به صورت دیجیتالکی بکا
حذف واسطه ها و کمترین هزینه ممدن میباشد .ارزهای دیجیتالی مالکی
انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها خدمات خاصی را به کاربران خود
ارائه می دهند و با ارائه این امدانات سبب تسهیل در انجام فعالیکت هکای
مالی کاربران میشوند .این ارزها به شش دسته مهم دستهبندی میشونکد
که عبارتند از:
 9.4ارزهای دیجیتالی پرداخت )(Payment Tokens

در واقع پلتفرم هایی هستند که هدف از ایجاد آنها انجام مکعکامکالت و
تراکنش ها به صورت آنالین و غیرمتمرکز میباشد .با انجام پرداختها بکه
وسیله این پلتفرم ها و از طریق کیف پولهای آنها ،تمامی واسطکه هکای
موجود در بین دو طرف انجام معامالت از بین رفته و هکزیکنکه انکجکام
معامالت به حداقل خواهد رسید .مهمترین پلتفرمهای پرداخت عبارتکنکد
از :اومیسگو ) ،(OMGریپل) ،(XRPاستالر لومنز ) (XLMو ریکدکوئسکت
نتورک ) (REQکه هر کدام ویژگیهای خکاص خکود را داشکتکه و در
پرداختهای مختلفی استفاده میشوند.
 3.4ارزهای دیجیتالی صرافیها )(Crypto Exchange

رایجترین ابزار برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی محسوب میشوند و
در واقع پلتفرمهایی هستند که به صورت آنالین در بستکر بکالک چکیکن
فعالیت کرده و وﻇیفه خرید و فروش رمز ارزهای مختلف را برعهده دارند.
این نوع پلتفرمها در سه دسته ارزهای دیجیتالی صرافیهای مکتکمکرککز،
غیرمتمرکز و هم کنشپذیر تقسیمبندی می شوند که هر کدام از آنهکا
مزایا و معایب خاص خود را دارند.

 2.4ارزهای دیجیتالی سرمایهگذاری )(Asset Tokens

این نوع ارزها نیز در بستر بالک چین و به صورت غیرمتمرکز فکعکالکیکت
می کنند و هدف از ایجاد آنها تسهیل و کاهش هزینه در انجام معامکالت
سرمایه گذاری از طریق حذف واسطهها و همچنین با بکردن امکنکیکت
ارز های دیجیتال و این نوع معامالت است که مهمترین آنها پالکی مکث
) ،(POLYایدونومی ) ،(ICNکریپتو  (C20) 32میباشند.
 4.4ارزهای دیجیتال قرض و وام )(Crypto Loans

اعطای وام بدون واسطه و به صورت غیرمتمرکز در بستر بالک چکیکن را
ممدن میسازند که مهمترین آنها عبارتند از :ات لند ) ،(LENDریکپکیکو
کردیت نتورک)(RCN
 ۵.4ارزهای دیجیتال جذب سرمایه )(Funding Token

پلتفرم هایی هستند که جذب سرمایه و پول را با اسکتکفکاده از شکبکدکه
بالک چین به صورت غیرمتمرکز ممدن میسازند .مهمترین این نوع ارزها
کیک آی سی او ) (KICKمیباشد.
 9.4ارزهای دیجیتالی بیمه )(Insure Token

امدان بیمه کردن به وسیله قراردادهای هوشمند به صورت غیکرحضکوری
در شبده بالکچین را فراهم میکنند ،مهمترین ارز دیجیتالی بیمه بایکت
بال ) (GBYTEاست که قراردادهای هوشمند بیمه در بستر بالکچیکن را
ارائه میدهد.
 .۵نتیجهگیای
دیگر خبری از سال های آغازین هیاهوی بالک چین و ارزهای دیجکیکتکال
نیست که تنها بیت کوین و چند رمزارز نوﻇهور وجود داشتند .این روزهکا
آنقدر پروژه های این چنینی زیاد شده که هر روز دهها رمزارز جدیکد بکه
بازار معرفی می شوند که برخی از آنها تبدیل به پکروژه هکای بکزرگ و
موفقی میشوند .تعدد با ی رمزارزها ممدن است بکاعکث سکردرگکمکی
سرمایهگذاران و عالقه مندان به این بازار پر نوسان ولی جکذاب شکود ،از
همین رو شناخت انواع مختلف ارزهای دیجیتال از مبنای کاربکرد بکرای
انتخاب یک گزینهی سرمایهگذاری ضروری است.
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استفاده از فناوری بالکچین در صنعت بیمه
با توجه به پیشرفت روزافزون ارزهای دیجیتال و اسکتکفکاده آن هکا از
قابلیتهای بسیار زیاد تدنولوژی بالکچین بکه عکنکوان سکیکسکتکمکی
غیرمتمرکز با امنیت با  ،آشنایی بیشتر با این تدنولوژی یدی از اصول و
مفاهیم پایه برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و بهرهوری از آن هکا
است .عالوه بر این افراد با آشنایی بیشتر با بالکچین مکی تکوانکنکد ارز
دیجیتال خود را ایجاد کنند ،پس بسیار واضح است ککه درک درسکت
بالک چین و کاربردهای آن از اهمیت بسیار با یی برخوردار اسکت ککه
بهعنوان پدیدهای اثرگذار در تولید هوشمند نباید نادیده گرفته شود.
برای ساده کردن مفهوم پیچیده استفاده از بالک چین در صنعت بیمه از
یک مثال معمولی شروع میکنیم .تصور کنید که حسن بکرای بکیکمکه
ماشین سنگینی که تازگی آن را خریداری کرده به شرککت بکیکمکه X
مراجعه میکند .ماشین او یک تریلر بسیار مجهز و به روز اسکت و در
نتیجه ارزش بیمهای با یی دارد .برای همین شرکت  Xبکرای تکمکرککز
ریسکها و قضاوت مالی به شرکت بیمه اتدایی  Yرو میآورد .حا فکرض
کنیم که حسن برنامه صدور صورت حساب سه ماهه دارد و هر سکه مکاه
حق بیمه خود را پرداخت میکند .در چنین وضعیتی ،حسن حق بیمه را
بین نهادهای مختلف در فواصل زمانی خاص و منظم توزیع کرده است.
حا پیگیری پرداخت های حسن تا آخرین ریال نوعی چالش تراکنشی و
معامالتی محسوب می شود که امروزه بسیاری از شرکتهای بیمه در این
صنعت با آن روبهرو هستند .این وسﻂ فرض کنید که ادعای خسارتی از
سوی حسن هم به دست شرکت بیمه برسکد .آن وقکت پکیکچکیکدگکی
تراکنش ها بیشتر خواهد شد و تراکنشها برعدس و متوجه شرکت بیمکه
و بیمه اتدایی خواهند بود .در چنین وضعیتی ممدن اسکت مشکدکالت
زیادی پیش بیاید .مشدالتی از قبیل:


ضرر مالی احتمالی در طول تراکنشهای دیجیتالی



ادعاهای خسارت جعلی یا کپیشده ( ممدن است حسکن هکمکان
کامیون را پیش شرکت بیمه دیگری نیز بیمه کرده باشکد و نکزد
آنها نیز ادعای خسارت کرده باشد.



فرآیندهای عملیاتی پیچیده و غیرقابل اطمینان

داستان حسن و شرکت بیمه اش با پیچیدگی های تراکنشی و قکراردادی
یدی از چالش های معمولی و هرروز شرکتهای بیمه است و البته فرصت
کاربردی ایدهآلی برای پیادهسازی فناوری بالک چین ،به خصکوص اگکر
تمامی شرکت های بیمه دخیل در ماجرا در کنسرسیوم خصکوصکی جکا
داشته باشند .بالکچین میتواند برای بیمهگران کنسرسیوم خصوصی و
شرکت کنندگان آن از جمله مشتریانی مانند حسن مفکیکد واقکع شکود.
بالک چین میتواند چالش های بنیادی مدیریت و پیگیری تراکنش هکای
دیجیتالی توزیع شده را با امنیت ،مدیریت و سرعت با بکه سکرانکجکام
برساند .بالکچین میتواند در کنار به حداقل رساندن هرینههای عملیاتی
شرکت  Yکه به طور حتماً برای شرکت  Xهزینههای گکزافکی داشکتکه،
مدانیزمی ساختاریافته برای مدیریت و حفظ تراکنشها و یکک دفکتکر
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حسابرسی توزیع شده مطمئن ترتیب دهد و البتکه بکا بکهکیکنکه سکازی
فرآیندهای عملیاتی یک مشتری مانند حسن را به مانکدگکاری و ادامکه
فعالیت با شرکت  Xترغیب کند.
اما آیا همه اینها به این معنی است که بالکچیکن مکیتکوانکد هکمکه
چالش های پیش روی بیمه گران را بردارد؟ مسلماً نه! یادتان باشکد ککه
بالک چین صرفاً باید به عنوان راهداری خاص به کار گرفته شود و تنکهکا
زمانی برای شرکت بیمه موفقیتآمیز خواهد بود که بیمهگر قبل از اقکدام
به آن به یک سؤال اساسی جواب داده باشد :آیا راهدار مشکدکلکی ککه
شرکت با آن روبه روست بالکچین است؟
یدی از چالش های اساسی نهادهای خدمات مالی ،مواجهه با تعداد زیادی
از نوآوریهای خارجی است .ﻇرفیتهای ایکن نکوآوریهکا عکمکدتکا از
قابلیت های داخلی نهادهای مذکور فراتر هستند درنتیکجکه ،نکهکادهکای
خدمات مالی توان بهره گیری قابل توجه از ﻇرفیت نوآوریها را نکدارنکد.
یدی از مهم ترین نوآوری ها ،فناوری بالک چین است که درحال حکاضکر،
نهادهای خدمات مالی تالش می کنند تا هم رابطه محتاطانه و کمکی بکا
این فناوری داشته باشند و هم از منافع بی شمار آن ها بکهکره گکیکرنکد.
صنعت بیمه نیز به عنوان یدی از مهم ترین نهادهای خدمات مالی در پی
بهره مندی حداکثری از این فناوری است .یدی از مهم ترین مشکدکالت
صنعت بیمه پیچیده بودن فرایندها و زمان بر بودن آنها است که بکهکره
مندی از فناوری بالک چین ،مشدالت مذکور را تاحد زیادی مکی تکوانکد
تعدیل نماید .ازاین رو ،مطالعه حاضر نقش بالک چین در صنعت بیمه را
با رویدرد بهبود فرآیندها مورد بررسی قرار داده است .نتایج این مطالکعکه
نشان داد که فناوری بالک چین نیز همانند سایر فناوریهای نکویکن ،از
مزایا و معایبی برخوردار است که برآیند آنها نشان دهنده آن است ککه
مزایای آن بر معایب آن غالب است .همچنین بالک چین فناوری است که
به مرور زمان تدامل می یابد و معایب احتمالی آن نیز رفع خواهکد شکد.
بررسی قابلیت های بالک چین نشان داد که به کارگیری این فنکاوری در
فرایندهای پذیرش ،صدور و خسارت می تکوانکد دقکت و سکرعکت در
فرایندهای مذکور را به صورت قابل توجهی افزایش دهد .ضکمکن آنکدکه
بالک چین از پایگاه و منابع اطالعاتی گسترده ای استفاده میکند و خکود
نیز در توسعه این انباره اطالعات نقش اساسی دارد .این ویژگی نیز منجر
می شود مساله عدم تقارن اطالعات و مخاطرات اخالقی در صنعت بیمه و
فرایندهای آن حداقل شود .با توجه به این قابلیتها ،توصیه میشود بیمه
مرکزی ج .ا .ایران تالش جدی در فراهم آوردن زیرساختهای قانکونکی و
دیجیتالی این فناوری داشته باشد و با نظارت دقیق در پیکاده سکازی آن
زمینه توسعه بازار بیمه را مهیا کند .پیادهسازی صحیح فناوری بالکچین
در صنعت بیمه می تواند نقش بسزایی در ارتقاء اعتماد عمومی نسبت بکه
صنعت بیمه ،تدقیق فرایندها ،قیمت گذاری بهکیکنکه ،بکرآورد خسکارت
صحیح و منطقی و خدمت رسانی و شناسایی بیمه گذاران کم ریسک ایفا
کند.
در دنیای امروز ،تدنولوژی بالک چین همانند یک موتور اعتکمکاد عکمکل
می کند و پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادی در صنعت بیمه را دارد .تقویکت
شفافیت در کل زنجیره ی ارزش ،راهدار بالک چین بکرای اعکمکال ایکن
تغییرات است.
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مشتاقان ورود تدنولوژی بالک چین در صنعت بیمه ادعا میککنکنکد ککه
نیازی به واسطه زدایی نیست و واسطهها به جای بیرون رانده شدن از این
صنعت ،می توانند به پذیرندگان زودهنگام این تدنولوژی تبدیکل شکونکد.
ازآنجایی که اعمال تغییرات در این صنعت یدپارچه و قکدیکمکی ،بسکیکار
دشوار بوده و مستلزم ایجاد شفافیت و اصالح قیمت در مدلهکای کسکب
وکار است ،بنابراین پیاده سازی تغییرات در چنین بخش هایی از صنکعکت
بیمه که کمترین دگرگونیها را تجربه کرده ،سختتر خواهد بود .ما بکرای
انجام یک تراکنش مالی از یک واسطه مانند بانک استفاده میکنکیکم .امکا
بالک چین این امدان را به خریداران و فروشندگان میدهد تا بکه صکورت
مستقیم با هم در ارتباط باشند و نیاز به یک شخص ثالث به عنوان واسطه
از بین میرود .به این شدل از تراکنش »همتا به هکمکتکا« مکیگکویکنکد.
بالک چین برای ایجاد امنیت در تباد ت و حکتکی خکریکد و فکروش
ارزدیجیتال از رمزنگاری استفاده میکند .درواقع بالکچکیکن یکک نکوع
سیستم ثبت اطالعات و گزارش است که فرقش با سیستمهای دیگر ایکن
است که اطالعات ذخیرهشده روی این نوع سیستم ،بین همه اعضای یکک
شبده به اشتراک گذاشته میشود .بنابراین با استفاده از رمزنگاری و توزیع
داده ها ،امدان هک ،حذف و دست کاری اطالعات ثبت شکده ،تکقکریکبک ًا
غیرممدن میشود.
بالک چین یا زنجیره بلوکی ،معامالت آنالین امن را برای شرکتهای بیمه
تسهیل میکند .مبادله بر مبنای بالکچین میتواند سریعتر ،امکنتکر و
ارزان تر از سیستمهای سنتی انجام شود.
بالک چین با شفافیت با  ،تعرفه های مناسب و قابلیتی که در رسکیکدگکی
دقیق به ادعاها دارد ،میتواند سطح تعامل با مشتری را ارتکقکا دهکد .بکا
استفاده از بالک چین ،فرایند شناسایی تقلب و گزارشهای فریکبکدکارانکه،
بهره وری بیشتری پیدا میدند .بالک چین از طریق خودکارسازی فرایکنکد
تایید هویت بیمهگذار ،تصدیق قرارداد ،ثبت معتبر ادعاها ،دادههای شخص
ثالث ،پرداخت خسارت و هزینههای اجرایی و عملیاتی را کاهش میدهکد.
بیمه یدی از صنایع بالقوه برای مهاجرت به بالک چین است .بکهکره وری
بیشتر به همراه کاهش انواع ریسک های عملیاتی و ارائه خدمات نکوآورانکه
بیشتر به مشتریان این صنعت ،از مهم ترین چالشهایی است که میتکوان
بر مبنای استفاده از بالکچین راهدارهایی را ارائه نمود.
بی تردید به عنوان یدی از مجموعه های پیشرو استفاده بکالک چکیکن در
صنعت بیمه ،حدود  3سال است که روی قابلکیکتهکای بکالکچکیکن و
قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه ارزیابی هایی را انجام داده است .ایکن
کنسرسیوم که متشدل از شرکت های برتر بیمه در اروپکا اسکت ،طکی
روزهای اخیر اعالم کرده است از بین پلتفرم های موجود ،ککوردا را بکه
منظور توسعه و ارائه محصو ت خود انتخاب کرده است .این در حکالکی
است که پیش از این ،پلتفرم هایپرلجر به عنوان بستر تسکت و ارزیکابکی
بالک چین برای ارائه خدمات بیمه ای از سوی این کنکسکرسکیکوم مکورد
استفاده قرار گرفته بود .اهداف کالنی که کنسرسیوم بیمه بی تری آی در
استفاده از قابلیت های دفتر کل توزیع شده و بالکچین دنبال مکیککنکد،
شفافیت بیشتر ،مدیریت ساده تر و خودکارسازی هر چه بیشتر جکریکان
اطالعات ،ادعاها ،مطالبات و پرداختها است .تصمیم جدیکد ایکن گکروه

مبنی بر جایگزینی کوردا به جای هایپرلجر ،پس از بررسیها و ارزیابیهای
فنی و اقتصادی ،مبتنی بر اهداف یادشده و در نظر گرفتن چند فکاککتکور
اساسی به ترتیب زیر بوده است.


حفظ حریم خصوصی مشتریان؛



مقیاس پذیری با ؛



نوآوری بیشتر در توسعه محصو ت و خدمات؛



کاهش هزینهها.

در خصوص چالش اول و دوم ،پلتفرم کوردا به جای همه پخشی و ارسکال
تراکنشها به همه نودها ،از شیوه چند پخشی -که در آن تراکنشهکا بکه
نودهایی که ارتباطی با تراکنش ندارند ارسال نمی شود -استفاده میکنکد.
بدین ترتیب احتمال سوء استفاده از اطالعات و نقض حریم خصوصی بکه
شدت کاهش مییابد .عالوه بر این ،با اضافه شدن مشارکت ککنکنکدگکان
بیشتر ،حجم سربار روی این بستر در مقایسه با بالک چینهای مبتنی بکر
شیوه همه پخشی ،کمتر خواهد بود که آن را مقیاس پذیر تر مینماید.
در مورد سوم ،از آنجا که کوردا پلتفرمی خاص منظوره و در واقع سفارشی
سازی شده برای حوزه باندداری ،خدمات سرمایه گذاری و بیکمکه اسکت،
توسعه محصو ت در این حوزه با چابدی و نوآوری بیشتر همراه خکواهکد
بود .پلتفرم خاص منظوره به فعا ن صنعت بیمه و هر صنعت دیگکر ایکن
امدان را می دهد تا بیشتر روی کسب و کار و حتی ارائه خکدمکات ارزش
افزوده نظیر مشاوره های بیمه شخصی سازی شده به مشتریکان تکمکرککز
داشته باشند .کوردا محصول کنسرسیومی با بیش از  322شرکت تحقیکق
و توسعه است که راهبری آن زیر نظر شرکت آر تری با تیکم حکرفکه ای
 942نفره در  92کشور و بیش از  3هزار عضو متخصص در حکوزههکای
مالی ،حقوقی و فناوری در سراسر دنیا است که به عنوان حامیان فنی این
پروژه فعالیت دارند .هزینه های مختلف اعم از هزینه های مکدیکریکتکی و
عملیاتی با استفاده از قابلیت های دفاتر کل توزیع شکده و بکالک چکیکن
کاهش قابل توجهی خواهد داشت .بی تری آی اعالم نموده توانسته اسکت
 22درصد هزینه های مدیریتی خود را کاهش دهد .این کاهش هزینهها بر
مبنای قابلیت تعامل مستقیم و نظیر به نظیر کسب و کارهکا بکر بسکتکر
بالکچین ممدن میشود.
آن چه بسیار اهمیت دارد ،مشارکت و همداری در قالب کنسرسیکوم بکه
منظور شدل دهی و استانداردسازی سریع تر بازار در سطح بین المکلکلکی
است .کنسرسیوم بی تری آی نیز با هدف شدل دهی و توسعه بازار بیکمکه
بر مبنای بالک چین ،نمونه مشخصی است که توانسته طی کمکتکر از دو
سال ،پروژه های ارزیابی را اجرا نموده و به تصمیمات مشترککی در ایکن
خصوص دست یابد .در کشور ما نیز زم است فعا ن بازار در حکوزههکای
مختلف نظیر حوزه بیمه ،رویدردی مشارکتی در جهت توسکعکه و ارائکه
خدمات در پیش گیرند . .این رویدرد عالوه بر هزینههای کمتر و سکرعکت
عمل بیشتر ،دستیابی سریع تر به رویه های استاندارد و بهره مندی بیشتر
از قابلیتهای بالک چین ،برای همه فعا ن بازار و مشتریکان بکه دنکبکال
خواهد داشت.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
بالک چین که به عنوان یک نوآوری بالقوه عظیم در تمکام زمکیکنکههکای
خدمات مالی و بازرگانی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است .تا به
امروز این امر تا حد زیادی در زمینههای باندی شناسایی شده است .با این
حال تدنولوژی بالک چین در موارد زیر برای شرکت های بیمه نیز فوایدی
را ارائه میدهد:
 ابداع محصو ت و خدمات بیمه ای جهت رشد؛
 افزایش اثربخشی در کشف تقلب و قیمت گذاری؛
 کاهش هزینههای اداری.
البته در این موارد بیمه گران با برخی چالش های اصلی مثل رشد محدود
در بازارهای اشباع شده و فشار زیاد جهت کاهش هزینهها نیز رو بکه رو
میشوند .پیاده سازی بالک چین دارای یک افق بلند مدت مکیبکاشکد .بکه
نحوی که به تاثیرات شبده و همچنین تعیین شرایﻂ قانونی آن بسکتکگکی
دارد .همچنین قبل از انجام مراحل اولیه پیاده سازی ،می بایست مزایکا و
محدودیتهای آن به طور کامل استخراج شود.
مؤسسه مک کینزی،در سال  329۷گزارش تدنولوژی زنجیره بلوکی را به
کمیته مشورتی بیمه فدرال امریدا ارائه کرده و در آن نحوه تکثثکیکر ایکن
تدنولوژی بر بخش هایی از صنایع با تثکید بر باندداری و بیمه ،تجکزیکه و
تحلیل شده و بر اساس انتظارات صنایع مختلف ،پیش بینی شده که ایکن
تدنولوژی طی  2تا  ۵سال آینده ،تثثیرات قابل توجهی را در عرصکههکای
مختلف مالی ،اقتصادی و تجاری بر جای خواهد گذاشت .در این گزارش با
نامگذاری دوره زمانی  3221الی  3299به عنوان عصر تاریک (در ارتبکاط
با تدنولوژی زنجیره بلوکی)  ،که در آن عمده راه حل ها مبتنی بکر بکیکت
کوین بوده است ،آغاز دوره جدید تدنولوژی زنجیره بلوکی از سال 3299
اعالم شده است .کسب و کارهای بالغ با استفاده از این تدنولوژی در حال
حاضر وارد بازار شده و بیش از یدصد راه حل مبتنی بر زنجیره بکلکوککی
شناسایی شده است .این گزارش بیان میکند که بین  32تکا  22حکوزه
کاربردی تدنولوژی زنجیره بلوکی در طی سال  3294تست شده و  92تکا
 32حوزه تجاری موفق از بین آن ها تا اواخر سال  3232گسترش خواهکد
یافت .موسسه مک کینزی 94 ،مورد کاربردی متفاوت برای زنجیره بلوکی
در یک بررسی از  322شرکت ،شناسایی کرده است .در این گزارش ادعکا
شده که صنعت بیمه بیشترین راه حل های غیر بیت کوینی را بکا ،% 33
پس از آن حوزه پرداخت با  ،% 92و خدمات مالی به طور عام  % ۵2ککل
کاربردها را به خود اختصاص خواهند داد.
وقوع انقالب دیجیتالی باعث شده که صنعت بیمه در طکول  22سکال
گذشته به سختی تغییر کند .برخالف انتظار ،نوآوریهای اخیر در فضکای
مالی دیجیتالی کشور چین نشان داده است ککه مکوسکسکات نکوﻇکهکور
میتوانند صنعت چند هزار میلیارد د ری را دچار اختالل کنند .با استفاده
از دیتاهای وسیع و فناوری بالک چین این تاثیرات در بخش بیمه میتواند
بسیار سریعتر و با اهمیت بیشتری نسبت به آنچه افراد پیشبینی میکنند
اتفاق بیفتد .فقدان نوآوری در بخش بیمه و ناتوانی در تامین نکیکازهکای
بازار ،وضعیت ناامیدکننده ای را برای بسیاری از افراد ایجاد ککرده اسکت.
امروزه با پیشرفت تدنولوژی اثبات شده که در فضای بیمه “ شکخکص ،در
حال حاضر محصول ” است .بدین معنی که اینشورتک با استفاده از تجزیه
و تحلیل اطالعات ،حسگرها ،سوابق و داده های بدست آمده از طریق تلفن
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همراه ،راه حل هایی پیشرفته ،سفارشی و منحصر به فرد را برای خکطکرات
محتمل در زندگی افراد ارائه میدهد که تا چند سال پیش غیر مکمکدکن
بود.با پیشرفت این تدنولوژی پیش بینی میشود که نمایندگکان مکانکنکد
کارگزاران بیمه ممدن است به آرامی ،و سپس به طور ناگهانکی نکاپکدیکد
شوند.
با در نظرگرفتن همه این موارد ،اکنون بهترین زمان جهت بررسی بیشتکر
تدنولوژی بالک چین و پتانسیل های آن برای فعا ن صنعت بیمه به عنوان
یک مجموعه کل میباشد.


عباس راد ،عضو هیات علمی گاوه مدیایم صنعتی و بناوری اطگععگات

دانشااه شلید بلشتی و مدیا عامل ماکز بناوری اطععات ماهی بیمه ای رادهگا
(آزمایشااه بعکچین و داده کاوی)

معرفی یک پایگاه داده مفید
پایگاه داده مرگ و میر بشری ) (HMDبه منظور استفکاده مکحکقکقکان،
دانشجویان ،سیاستگذاران و دیگر عالقمندان تهیه شده است .این پایکگکاه
شامل اطالعات نسبتا کاملی در خصوص مرگ و میر و جمعیت است.
پروژه مربوط به ساخت این پایگاه داده در واقع نتیجه پروژه ای است ککه
پیش تر در دانشگاه کالیفرنیا آغاز شد و بعدها توسعه پکیکدا ککرد و بکا
مشارکت موسسه تحقیقاتی جمعیتی ماکس پالنک تدمیل شد .تدامل این
پروژه با کمک های مالی و همداری های علمی از سراسر دنیکا در دسکت
انجام است.
اطالعات موجود در این پایگاه با ثبت نام و گرفتن نام کاربری و رمز عبکور
قابل دسترس است .تاکنون اطالعات مربوط به بیش از  42کشور جکهکان
در این پایگاه داده ثبت شده و قابل دسترس است HMD.شامل محاسبکه
های نهایی مربوط به نرخ های مرگ و جداول عمکر بکرای کشکورهکا و
داده های خام به کار رفته برای آن محاسبات است .داده های خام شکامکل
تعداد فوتی ها از آمارهای حیاتی به عالوه جمعیت حاصل از سکرشکمکاری،
تعداد تولدها و برآورد جمعیت از منابع مختلف است .قاعدهای که HMD
برای محاسبه دادههای مرگ و میر به کار میگیرد به صورت زیر است:
تعداد فوتی ها مطابق با آخرین اطالعات موجود مشخکص مکیشکود .اگکر
داده های خام به صورت تجمیعی باشند از روش یدنواخت بکرای بکرآورد
مرگ استفاده می کند و در محاسبه سن کامل شده را در نظر مکیگکیکرد؛
یعنی سن در زمان آخرین تولد قبل از زمان مرگ را در نظر میگیکرد .در
واقع بر مبنای سال تقویمی کار می کند.
البته باید متذکر شویم که  HMDبرای افزایش کیفیت اطالعات ارائه شده
هر گونه اصالحی که زم باشد انجام می دهد و برای انکجکام ایکن ککار
دانشمندان و محققان آماری ،جمعیت شناسی و سایر محققکان بکه ککار
گرفته میشوند .بنابراین داده هایی که در این پایگاه داده موجود اسکت را
می توان جزو معتبرترین داده های مربوط به مرگ و میر در دنیا دانسکت.
اخیرا هم مطابق با آنچه در وبگاه مربوط به این پایگاه داده ذکر شده است،
آمارهای هفتگی مربوط به فوتی های کرونایی برای  24کشور بکه صکورت
هفتگی در دسترس است .جزئیات بیشتر در آدرس این پایگاه از طکریکق
لینک  https://www.mortality.org/قابل دسترس است.
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آزمون استرس و سناریو :نحوه مقایسه بیمهها با
بانکها
در این مقاله ،صنعت بانک و بیمه را با هم مقایسه میکنیم تا نکه تکنکهکا
چگونگی نزدیک تر شدن آن ها به یددیگر را برشمریم ،بکلکدکه دیکدگکاه
جدیدی در مورد شیوههای آزمون استرس به دست آوریم.
اگرچه مدل های کسب وکار بانک و بیمه اساس ًا متفکاوت هسکتکنکد ،امکا
شباهتهایی بین بانکها و شرکتهای بیمه در مورد چالشهکای آزمکون
استرس وجود دارد .این مقاله این دو بخش را با هم مقایسه می ککنکد و
تفاوتها و شباهتهای آنها را برجسته میکند تا چگونگی نکزدیکک تکر
شدن آن ها به یددیگر و به دست آوردن دیکدگکاه جکدیکدی در مکورد
شیوههای آزمون استرس را مشخص کند .عالوه بر این ،بسیاری از بانکها
در دنیا در واقع صاحب شرکتهای بیمه هستند ،بنابراین مالحظهی نحوه
رسیدگی به تفاوتهای بین این دو جالب خواهد بود.
آزمون استرس و سناریو یک روش قدیمی در بخش بیمه بوده است ،امکا
اخیراً اهمیت آن ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است ،که نکاشکی از
معرفی مقرراتی مانند توانگری مالی  ،IIالزامات نظارتی محلی ،و افکزایکش
آگاهی بازار از مزایای آزمون استرس است.
پذیرش آزمون استرس توسﻂ مدیریت ارشد به عنوان یک ابزار مدیکریکت
ریسک داخلی ،مفهوم آزمون استرس را بیشتر برای بیمهگران ارتقکا داده

است .مانند همتایان باندی خود ،بیمهگران با شوکهای مختلفی مکواجکه
میشوند که برخی از آن ها با چرخه تجاری و مالی مرتبﻂ اسکت .آزمکون
استرس ابزار ارزشمندی برای قانون گذاران است تا مشخص کنند که آیکا
بیمهگرها از نظر مالی به اندازه کافی انعطافپذیر هستند تا خساراتی را که
ممدن است در سناریوهای نامطلوب مختلف در دنیای واقعی رخ دهکد،
پرداخت کنند.
شیوههای آزمون استرس :تفاوت بین شرکتهای بیمه و بانکها
علی رغم نیاز مشترک برای برآورده کردن الزامات نظارتی ،چهار تکفکاوت
کلیدی بین شیوه های آزمون استرس بیمه گران در مقابل سایر موسسکات
مالی وجود دارد.
تفاوت  :9عالوه بر ریسک مالی و عملیاتی ،بیمه گران باید تاثیکر ریسکک
بیمه گری را نیز در نظر بگیرند
ریسکهای کلیدی بیمه گران نه تنها شامل ریسک مالی و عکمکلکیکاتکی
میشود ،بلده شامل ریسک بیمهگری نیز میشود (که در شدل  9به رنگ
نارنجی مشخص شده است) .اگرچه بیمهگران اساس ًا بکرای ریسکدکهکای
بیمهگری بیمهنامه صادر میکنند ،اما به دلیل اثکرات مکتکقکابکل بکیکن
داراییهایشان (حقبیمه سرمایهگذاری شده برای پوشش تعهدات بیمهای)
و بدهیها در معرض ریسک های مالی قرار دارند .افزودن ریسک بیمهگری
یه ای از پیچیدگی را هنگام توسعه آزمونهای اسکتکرس تکجکمکعکی و
گزارشدهی تلفیقی در مورد کل سازمان اضافه میکند.

شدل  :9ریسکهای کلیدی بیمه گران
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شایان ذکر است که بسیاری از بیمهگران انواع ریسکهای دیگری را نکیکز
در نظر میگیرند ،مانند ریسک استراتژیک ،شهرت ،تجاری (بکه عکنکوان
مثال ،شرکت های جدید الورود به بازار ،رقابت بخشهای مختلف) ،نظارتی
(مثالً تغییر در مقررات) ،ریسک مدل ،عملیاتی و ریسک گروهی.
تفاوت  :3بیمه گران فشارهای اضافی را برای ارزیکابکی تکثثکیکر ریسکک
بیمهگری در نظر میگیرند
میتوان استد ل کرد که آزمونهای استرس بیمهای به شیوهای مشابه بکا
آن چه در دنیای باندداری رایج است ساختار یافته اند ،زیکرا بسکیکاری از
ریسک های مالی که این دو بخش با آن مواجه هستند ،به طور کلی مشابه
هستند .با این حال بیمه گران ناگزیر هستند برای بررسی تاثکیکر سکایکر
ریسک ها بر پرتفوی بیمه آزمون های استرس دیگری مکعکرفکی ککنکنکد.
کسب وکار بیمه به دو رشته اصلی تقسیم میشود :زندگی (رشتههای بلند
مدت مانند بیمه عمر زمانی ،بیمه عمر مکخکتکلکﻂ ،مکدت ،و عکمکر و
سرمایهگذاری) و غیرزندگی (رشتههای کوتاه مدت ،مانند خودرو ،مکنکازل
مسدونی و هوایی) .ریسکهایی مانند حوادث فاجعه آمیز ( بالیای طبیعی،
طوفان ،سیل ،و غیره)  ،مرگ و میر ،و بازخرید برای بیمهگران قابل توجکه
هستند ،اما تا حد زیادی برای بانکها بیربﻂ هستند .بیمه عمر اساساً یک
رشته بیمهای بلندمدت است و برخی از بیمهنامهها دورهی  ۵2سکالکه یکا
بیشتر دارند .پروفایل تعهدات انواع مختلف به شرکت های بیمه الکزامکات
متفاوتی را برای داراییهایی که در اختیار دارند ،قرار میدهند .بیمهگکران
اموال و مسئولیت ) (P&Cبیشتر بر حصول اطمینان از اینکه نقدیکنکگکی
زم برای پرداخت خسارتهایی که زودتر از آنچه پیشبینی می شکد رخ

میدهند ،تمرکز میکنند .بیمهگران عمر بیشتر به دنبال تطبیق بازدهی با
تعهدات آتی خود هستند .در نتیجه ،شرکت های بیمه اموال و مسئولکیکت
تمایل دارند یک استراتژی سرمایهگذاری مبتنی بر داراییهای بکا درآمکد
ثابت با داراییهای سهام /رشد کم را اتخاذ کنند .سرمایهگذاری بیمهگران
عمر بیشتر بر روی رشد و داراییهای دارای پوشش قیمتی ریسک متمرکز
هستند .این واگرایی در رویدردهای مختلف آزمون استرس و عواملی ککه
آن ها بر آن تثکید دارند ،منعدس میشکود .جکدول  9نکمکونکه هکایکی از
استرسهای بیمه عمر منحصر به فرد را ارائه میدهد که مکعکمکو ً بکرای
بانکها اعمال نمیشود .بیمهگران این استرسها را هنگام پکیکاده سکازی
چارچوب آزمون استرس و طراحی سناریوها در نظر میگیرند.
تفاوت  :2بیمه گران مشمول مقررات خاص بیمه ای نظیر توانگری مالی II

و  ORSAهستند.
صنعت بیمه به شدت تحت تاثیر قوانین و مقررات است و آزمون استکرس
یک روش کامالً جا افتاده است .به عنوان مثال ،در بریتانیا ،رژیم ارزیکابکی
سرمایه فردی) (ICAسالهاست که وجود داشته است .امکروزه در اروپکا،
محرک نظارتی گستردهتر توانگری مالی IIوجود دارد و همچنین ابتداراتی
که توسﻂ قانون گذاران محلی در بریتانیا نظیر مقام نظکارت احکتکیکاطکی
) (PRAو مقام نظارت مالی فدرال در آلمان ،هدایت مکی شکونکد .خکود
ارزیابی ریسک و توانگری مالی ) (ORSAاز بیمهگران میخکواهکد تکا بکر
ریسک های مهم خود تاکید کنند و تحلیل سنکاریکو را بکرای ارزیکابکی
استحدام ترازنامه خود در حال حاضر و آینده انجام دهند.

جدول  :9مصادیق استرسهای بیمه عمر
نمونهی اطتاسهای زندگی
ریسک ماگومیا

یک بیمهگر اثر تغییرات در مرگومیر (سطح یا روند) را در تعهدات بلندمدت خود ارزیابی میکند .به عنوان مثال ،یک ارائه دهنکده ی
مستمری ممدن است نگران توانمندسازها در نرخ مرگومیر (به عنوان مثال ،به دلیل پیشرفتهای پزشدی) باشد .اگر مردم بکه مکدت
طو نیتری زنده باشند ،آنگاه ارائهدهندگان مستمری باید ادعاها رو برای مدت زمان طو نی تکری پرداخکت کننکد .بنکابراین ،آن هکا
میخواهند حساسیت تعهدات خود را به بهبودهای مرگ ومیر بلندمدت که تحت عنوان ریسک طکول عمکر نکیز شکناخته مکی شکود،
ارزیابی کنند .به طور جایگزین ،یک بیمهگر ممدن است بیمه نامه عمر زمانی صادر نماید که در صکورت وقکوع فکوت در طکول مکدت
قرارداد خسارت پرداخت نماید .در این حالت ،بیمهگر نگران افزایش مرگومیر است .بیمهگر میخواهد تا حساسیت تعهدات خکود بکه
هر دو رویداد (به عنوان مثال ،بیماریهای پاندمیک که افزایش زیادی در ادعاهای خسارت ایجاد میکند) چک کند.

ریسک بسخ

فسخ زمانی رخ میدهد که بیمهگذار بیمهنامه خود را قبل از پایان دوره خاتمه دهد .ریسک فسخ دو جنبه دارد:
 برای برخی از بیمهنامهها ،هرچه بیمهگذار بیمهنامه را برای مدت طو نیتری نگهدارند ،بیمهگر باید سود بیشتری بکه بیمکه گکذار
پرداخت نماید (به عنوان مثال ،قراردادهای متصل به سرمایهگذاری) .بنابراین ،اگر تعداد بیمهگذار بیشتری از آنچه بیمهگر انتظکار
دارد قرارداد خود را فسخ نمایند ،در جریان سود آینده اثر منفی بیشتری خواهد داشت.
 لیدن ،برخی از بیمهنامهها برای بیمهگران به طور موثر تولیدکننده زیان هستند (به عنوان مثال ،قرارادهایی با ضمانت های مالکی
ارزشمند که »در پول« هستند) .برای این نوع بیمهنامهها ،ریسک این است که تعداد بیمه گذار کمتری نکسبت بکه آنچکه انتظکار
میرود قرارداد خود را فسخ کنند.

نمونه اطتاسهای غیازندگی
ریسک باجعه

بیمهگران غیرزندگی در معرض ریسک حوادث فاجعهآمیز (به عنوان مثال ،طوفان دریایی ،سیل ،تندباد) در مورد احتمال وقوع حادثکه
فاجعهآمیز و هم خسارت متعاقب آن نگران هستند.
بنابراین ،آنها به حساسیت هم احتمال وقوع چنین رویدادی و هم خسارت مربوط به آن در ترازنامه خود عالقمند هستند.
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تواناای ماهیII

 ORSAو آزمونهای اطتاس

توانگری مالی IIمستلزم آن است که ترازنامه بیمهگر با رویدکرد فکرمکول
استاندارد برای ارزیابی الزامات سرمایه توانگری ) (SCRتحت استرس قرار
گیرد .سازمان بیمه و بازنشستگی شکغکلکی اروپکا ) (EIOPAجکزئکیکات
پارامترهای این شوکها را توصیه مینماید (نمونهها در جدول .)3

خودارزیابی ریسک و توانگری مالی) (ORSAمجموعهای از فرآینکدهکایکی
است که برای کمک به بیمهگران در درک ریسکهای خود و پشتیبانی از
تصمیم گیری و تحلیل استراتژیک طراحی شده اند .برای مدیریت مکوثکر
ریسکها ،بیمه گران باید پروفایل ریسک خود را درک کنند و از آزمکون
استرس و تحلیل سناریو برای ارزیابی استحدام ترازنامه و محاسبه سرمایه
استفاده کنند .شدل  3فرآیند  ORSAو آزمون استرس را نشان میدهد و
تجزیه و تحلیل سناریو یک جزء اصلی است.

شوک روبه با یا رو به پکایین آنکی در سکاختار دوره ای
نرخ بهره
روبه با  %۷2-%3۵ :با سال سررسید
روبه پایین %۷۵ -%22 :با سال سررسید

اصول  ORSAفراتر از اروپا پذیرفته شده است  -به عنوان مثال انکجکمکن
ناﻇران بیمهای در ایا ت متحده ) (NAICدر حال معرفی  ORSAاسکت،
همانند  FSBدر آفریقای جنوبی ،هلند در حال حاضر در حکال انکجکام
فرآیند عملیات آزمایشی  ORSAاست .بنابراین ORSAبه آرامی به سمکت
پذیرش جهانی در بیمه حرکت میکند .یدی از جنبههای کلیدی ORSA
این است که به پیشبینی ترازنامه بیمهگر در یک افق زمانی چند ساله بر
اساس تعدادی سناریو نیاز دارد .بیمهگران معمو ً تعداد کمی (مثالً )۷-9
سناریوی برنامه یزی کسبوکار را برای استفاده در ORSAی خود اتکخکاذ
میکنند.

جدول  :3شوکهای توانگری مالیII
پارامتاهای نمونهای شوک
شوک ناخ بلاه

شوک بسخ

افزایش فسخ دائمی ،%۵2 :تا سقف  %922نرخ بازخرید
کاهش نرخ فسخ %۵2 :قدر مطلق تغیکیرات در سکقف
%32
فسخ انبوه %22 :از بیمهنامه ها با فکشار بازخریکد%۷2 ،
برای رشتههای غیرخرد

شوک طول عما

افزایش مرگومیر دائمی برای هر سن%9۵ :

شوک طلم های

شوکهای استاندارد اعمال شده در هر دو طبقکه-%21 ،
و  -%42به ترتیب ،که در انطبکاق بکا ارزش در معکرض
خطر ( )VaRدر افق زمانی یک ساله در سطح اطمینکان
 %11.۵تنظیککم مککی شککود .بککه منظککور درنظککر گرفتککن
چرخه های بازار سهام ،یکک تعکدیل سیکستماتیک (اثکر
دامپر) بکه مکیزان  92درصکد نقطکه ای در شکوک هکای
استاندارد اعمال میشود .بنابراین ،هر سال ،قانونگکذاران
سطح شوک را در بازه  -%31تا  -%41بکرای سکهام هکای
»جهانی« و از  -%21تا  -%۵1بکرای »سکایر« سکهم هکا
ثابت خواهند کرد.

جلانی و طگایا
طلمها

تفاوت  :4اعمال سناریوهای کالن اقتصادی در کسب و کار بیمه مستلکزم
سازگاری با مدل است.
به منظور آزمایش تثثیر سناریوهای اقتصادی مبتنی بر رویداد جایگکزیکن
بر روی یک سبد بیمه ای معین ،سناریوهای کالن اقتصادی ممدن اسکت
در افق برنامه ریزی تجاری مورد استفاده قرار گیرند .با ایکن حکال ،در
استفاده از استرسها و/یا سناریوهای باندی دقت زم است .شدل  2نشان
می دهد که چگونه دو نوع اصلی سناریوهای کالن اقتصادی در طول افکق
برنامه ریزی کسب و کار با کسب و کار بیمه تناسب دارند.

شدل  :3فرآیند  ORSAو آزمون استرس

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
شیوههای آزمون اطتاس :شباهمهای بین بیمهگاان و بانکها
تفاوتهای عمده در آزمون استرس بین بانکها و بیمهگران قبکالً بکیکان
شده است ،که عمدتاً به ریسک بیمه گری و ماهیت مخکتکلکف مشکاغکل
مربوط میشود .با این حال ،شباهتهایی نیز وجود دارد که این دو بخش
در پیادهسازی آزمون استرس خود با آن مواجه هستند.
شباهت  :9بیمه گران در حال تبدیل شدن به موسسات وام دهی هستنکد
که آنها را در برابر ریسک سیستمیک آسیبپذیر میکند
با ورود به کسبوکار وامدهی ،بیمهگران در حال ساختن پرتفوی مشابه با
موسسات وام دهی مالی هستند .بسیاری به طور فزایندهای بکه دنکبکال
سرمایهگذاری در داراییهای اعتباری جایگزین (مانند زیرسکاخکت هکا و
وامهای شرکتی یا صدور اوراق قرضه بینام) هستند که بازدهی بکهکتکری
نسبت به اوراق قرضه بلندمدت ارائه می کنند و همچنین بکه شکدت بکا
بدهیهای بلندمدت آنها مطابقت دارد .نمونههایی از بیمهگرانی ککه در
حال حرکت به سمت کسب وکار وام دهی هستند که از لحاظ تاریخی در
حوزه فعالیت بانکها در نظر گرفته شدهاند ،عبارتند از آکسا ) ،(AXAال
اند جی ) ،(L&Gو آجیاز ) .(Ageasآجیاز یک کسبوکار وام شکرککتکی
 9.2میلیارد د ری در سال  3292تثسیس کرد و آکسا قصد دارد در پنج
سال آینده  92میلیارد یورو وام بدهد .شایان ذکر است که کل داراییهای
شرکت های بیمه بیش از  3۵تریلیون د ر است و میتوانند در سالهکای
آینده به وام دهندگان مهمی تبدیل شوند
دور شدن از فعالیتهای بیمهگری سنتی ممدن است بیمه گکران را در
برابر تحو ت بازارهای مالی آسیب پذیرتر کند و احتمال افزایش ریسکک
سیستمی را افزایش دهد .در نهایت ،این باعث می شود ریسک اعتکبکاری
برای بیمهگران مهمتر شود.
تعامل داراییها و بدهیها
 هدف بیمهگران عمر مدیریت ریسکهای مالی از طریق تکطکبکیکق
جریانهای نقدی بدهی بلندمدت با داراییهای مربوطه است.
 در مقابل ،باندداری سرمایه گذاری تمرکز ککوتکاه مکدت بسکیکار
بیشتری دارد .با این حال ،باید توجه داشت که بانکها ممدن است
وامهای بلندمدت ( وام مسدن) نیز داشته باشند ،با این تفاوت مهم
که بانکها داراییهای بلندمدت (وامها) را با تامین مالی کوتاهمدت
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(سپرده) تامین مالی میکنند ،درحالی ککه بکیکمکه گکران دارای
بدهیهای بلندمدتی (بیمهنامهها) هستند ککه بکایکد از طکریکق
حقبیمه تامین مالی شود.
شباهت  :3تمرینات آزمون استرس و سناریو از نظر طکراحکی و هکدف
مشابه هستند
چارچوب و حاکمیت آزمون استرس پایه به طور کلی یدسان خواهد بکود.
این در شدل  4مشخص شده است ،که میتواند به طور یدسان برای هکر
یک از سازمانها اعمال شود .بسیاری از سناریوهای اقتصاد کالن مشکابکه
خواهند بود ،زیرا هم بیمهگران و هم بانک ها در یک محیﻂ اقکتکصکادی
فعالیت میکنند .برخی از تنظیمات ممدن است برای انعداس نکیکازهکای
منحصر به فرد بیمه متفاوت باشند ،اما اصول مشترک هستند .در حکالکی
که بازل III/IIالزامات نظارتی را برای آزمون استرس در بانکها تعکیکیکن
میکند ،معادل بیمه ای آن یعنی توانگری مالی  IIدارای اسکتکرس هکای
مشخصی است که خاص بیمه است که به طور گسترده بر اساس نکظکام
بازل است.
شباهت  :2قانون گذاران در حال بررسی اعمال آزمون استکرس بکانکدکی
خاص برای شرکتهای بیمه هستند
آیا اعمال مدل آزمون استرس باندی برای بیمه گران بیش از حد اسکت؟
همانطورکه بحث شد ،شباهت هایی در آزمون استرس بین بکانککهکا و
بیمهها وجود دارد .با این حال ،اعمال الزامات باندی برای بکیکمکه گکران
اشتباه خواهد بود .نمونه خوبی از تفاوتهای بین بیمهگران و بکانککهکا
اخیراً در ایا ت متحده رخ داد ،جاییکه هیئت فدرال رزرو اصرار داشکت
که آزمون های استرس مانند بانک را برای مت یف ،که آنها به عکنکوان
یک مؤسسه مالی به لحاظ سیستمی مهم ) (SIFIدانستند ،هکمکراه بکا
چندین شرکت بیمه بزرگ دیگر اعمال کند .شورای شرکتهای بکیکمکه
عمرآمریدا ) (ACLIنسبت به این رویدرد ابراز نگرانی کرد و استد ل کرد
که مدل باندی برای یک بیمهگر بیش از حد طاقتفرسکا اسکت .شکورای
شرکت های بیمه عمرآمریدا گفت که شرکتهای بیمه با ریسککهکایکی
روبرو هستند که در بسیاری از موارد منحصر به مدل کسب و کار آنهکا
است.

شدل  :2چگونگی ارتباط دو سناریو کالن اقتصادی با کسب و کار بیمه
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بسیاری از بانک ها در اروپا در واقع صاحب شرکتهای بیمکه هسکتکنکد،
بنابراین مالحظه نحوه برخورد آنها با تفاوت ها در آینده جالب خکواهکد
بود.
این دیدگاه توسﻂ جان نادل از شرکت استرن ایگی و لیچ ،در نیویکورک،
تقویت شد ،که اخیراً گفت :بعید میدانم فدرال رزرو قصد داشتکه بکاشکد
شرکت های بیمه را به مدل و معیارهای آزمون استرس بکانکدکی بکدون
حداقل برخی تعدیل ها جهت انعداس برخی از تفاوتهای ککلکیکدی در
مدلهای کسبوکار آنها (مدت تعهدات ریسک نقدینگی کمتر و غکیکره)
مجبور کند.
اجماع بر این بود که آزمون استرس ،همان طور که در حال حاضکر بکرای
بانکها طراحی شده است» ،هنگامیکه برای مؤسسات غیرباندی اعکمکال
میشود ،دارای نقص است« .ندات کلیدی مورد تاکید عبارت بودند از:
 فعالیت های اصلی سنتی شرککت هکای بکیکمکه عکمکر ،ریسکک
سیستماتیدی برای ثبات مالی ایا ت متحده ایجاد نکمکی ککنکد و
ریسک اندازهگیری شده باید ریسدی باشد که اهمیت دارد.
 سناریوهای آزمون استرس برای بیمهگرانی که تحت نظارت فکدرال
رزرو قرار می گیرند باید تاکیدی بر شوکهای ناشی از فعالیتهکای
باندداری سنتی نداشته باشند ،زیرا ریسکهای ناشی از فعالیتهای
باندداری سنتی ،مانند وامدهی به شرکتها و افراد حقیقی ،احتما ً
برای شرکتهایی مانند شرکتهای بیمه اهمیت کمتری دارند.
 شرکت های بیمه با خطراتی مواجه هستند که در بسیاری از مکوارد
منحصر به مدل کسب و کار آنهاست.
شاید این موضوع توسﻂ  ACLIبه بهترین شدل خالصه شود ،که اخیراً به
فدرال رزرو نوشت تا استد ل کند که قوانین پیشنهادی فدرال رزرو بکه
طور مناسب بین شرکتهای هلدینگ باندی و شرکت های مالی غیرباندی
که طبق بخش  992قانون داد -فرانک (شرکتهای تحت پوشش غکیکر
باندی) به عنوان »مهم به لحاظ سیستمی« تعیین شدهاند ،تمایز قکائکل
نمیشود .بهعالوه ،ارزیابی ریسک باید برای بیمهگرهای عمر تنظیم شکود،
نه اینده با همان چماق نظارتی ضربه بخورد.
در حالی که موارد فوق به طور خاص به ایا ت متحده مربوط مکی شکود،
غیر قابل تصور نیست که سایر قانون گذاران ممدن است رویدرد مشابهکی
را در نظر بگیرند.

شباهت  :4اجرای آزمون استرس در سراسر سازمان یک چالش است
یدی از چالشهای عمده بیمه گران در آزمون استرس و سناریو این اسکت
که ساختار بیمهگران چند ملیتی /منطقهای به این معنی است که آزمکون
استرس باید در سطح گروه و شرکتهای تابعه (انفرادی) عملیاتی باشکد.
ریسک ها و مالحظات برای یک عملیات انفرادی کوچک در مقکایسکه بکا
گروه بسیار متفاوت است .برای مثال ،یک شرکت تابعه باید عوامل بازار و
محدودیت های نظارتی محلی را منعدس کند .در اصل ،سناریوهای گکروه
باید ریسکهای کل گروه ،اثرات متقابل آن ریسکها ،و عکمکلکدکرد در
محیﻂهای اقتصادی متعدد را منعدس کنند.
به عنوان نمونه ای از پیچیدگی های موجود ،یک شرکت چند ملیتی بسیار
بزرگ اروپایی بیش از  942شرکت تابعه دارد که باید در سکطکح گکروه
تلفیق شوند.
عامل دیگر این است که اغلب بیمهگران بزرگتر با تملک رشد کردهاند و
بنابراین طیفی از شرکتهای تابعه را به ارث بکرده انکد ککه هکر ککدام
موتورهای مدل سازی اکچوئری ،فناوریها و قابلیتهای خکاص خکود را
دارند .به همین ترتیب ،قانون گذاران محلی هر کدام الزامات منحصربهفرد
خود را در مورد آزمون استرس و سناریو دارند که تقریباً به طور قطع بکا
سیستم نظارتی که گروه در آن مستقر است ،متفاوت است.
شاید بزرگترین چالش در عمل و نظارت بر فرآیند آزمون استرس ثابت در
میان گروههای مختلف باشد .این سوال کلیدی را مطرح میکند ککه آیکا
تمام آزمون های استرس باید توسﻂ گروه بر اساس دادهها و ورودی هکای
ارائه شده توسﻂ گروه انجام شود یا به طور جایگزیکن ،آزمکون اسکتکرس
شرکت تابعه در سطح محلی انجام شود و به طور موثر در گکروه ادغکام
شود .پاسخ واحدی برای این سوال وجود ندارد و رویدردها متفاوت است.
آزمون استرس در بیمه شباهتهایی با بانکها دارد ،اما از جهات مهکمکی
متفاوت است .تفاوت اصلی این است که اگرچه بیمه گکران در مکعکرض
ریسک های مالی هستند ،اما معمو ً بیشترین میزان مواجهکه آنهکا بکه
ریسکهای بیمهگری مربوط میشود که کمتر برای بانکها مرتبﻂ اسکت.
بنابراین ،بیمه گران باید اطمینان حاصل کنند ککه ایکن ریسکک هکای
بیمه گری به عنوان بخشی از هر آزمون استرس و سناریو پکوشکش داده
میشوند.

شدل  :4چارچوب و حاکمیت آزمون استرس

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
به طور خاص ،بیمه عمر یک رشته طو نکی مکدت اسکت ککه در آن
قراردادها ممدن است دارای مدت  ۵2سال یا بیشتر باشند .بنابراین ،افکق
زمانی ریسکها ( به عنوان مثال ،روند بلندمدت در بهبود مرگ و مکیکر)
میتواند متفاوت از بانکها باشند .همچنین ،اثرمتقابل داراییها و بدهیها
برای شرکت های بیمه عمر به عنوان بخشی از هر رویدرد آزمون استکرس
بسیار مهم است؛ در حالیکه بانکها تمایل دارند بر داراییها ،بکه ویکژه
ریسک اعتباری تمرکز کنند.
صرف نظر از این تفاوت ها ،آزمون استرس و سناریو به اندازه بانککهکا از
منظر نظارتی و مدیریتی ابزار مهمی برای بیمهگران نیز اسکت و بکایکد
فرآیندی مداوم در عملیات روزانه بیمهگر باشد .دیوید وینیار ،مدیر مالکی
گلدمن ساکس ،در مورد نوسانات در بازار به فایننشال تایمز در آگکوسکت
 ،3224گفت» :ما در چندین روز متوالی شاهد مواردی هستیم ککه بکه
میزان  3۵انحراف استاندارد بود«.
ده مشاهده در مورد آزمون اطتاس و تحلیل طناریو در بیمه
استرسها و سناریوها باید:
 تمام ریسکهای کلیدی که بیمهگر در معرض آن ها قرار دارد ،از
جمله ریسکهای مالی و بیمهای را پوشش دهند.
 پویا باشند و به آینده نگاه کنند و نتایج گذشته را با دیکدگکاههکای
آیندهنگر مقایسه کنند.
 رویدادها و درجات مختلف شدت را شکامکل شکونکد ،از جکملکه
رویدادهایی که به عنوان رویدادهای شدید اما محتمکل در نکظکر
گرفته میشوند ( هنگام در نظر گرفتن ریسک فاجکعکه و ریسکک
تروریستی همیشه به این آسان نیست).
 افق زمانی را درنظر بگیرند که منعدس کننده ویژگیهای کسب و
کار باشد.
 طیف کاملی از متغیرهای مرتبﻂ  -گستردهتر از شاخصهای مالکی
کلیدی  -از جمله اهداف استراتژیک و عوامل خکاص را بکررسکی
کنند.
 در نظر بگیرند که آیا سناریویی است که تثثیر مهم بیشکتکری بکر
بیمهگر نسبت به شرکتهای همتای آن داشته باشد.
 رویدادهای »دنیای واقعی « و نه فقﻂ ریسک های مالی را در خکود
جای دهند.
 خروجی های واضحی تولید کنند که برای اطالع رسانی و حمایت از
تصمیمگیری و بحث مدیریت ارشد در مورد نتایج استفاده شود
 مجموعهای از عوامل کمّی و کیفی را شامل شوند که میتوانکد بکر
یک شرکت تثثیر اساسی بگذارد .آنها باید تعادل معقکولکی بکیکن
دشواری /پیچیدگی و قابلیت انعطاف برای مدیریت ارشکد بکرقکرار
کنند.
 از محرکهای اقتصاد خرد و کالن استفاده کنند.
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بیمهنامه شخص ثالث یکبار مصرف

مقدمه
در قرارداد فعلی بیمه ی شخص ثالث بیمه گر تا پایان مدت قرارداد مکلکزم
به پرداخت خسارت است .به عنوان یک پیشنهاد جدید محصولکی را در
نظر بگیرید که در آن بیمه گذار مختار است بیمهنامه ای با تعداد ککوپکن
دلخواه خریداری کند و تنها تا زمانی که همه ی کوپن ها ککنکده شکونکد
معتبر باشد .به عنوان یک حالت ساده محصولی را در نظر بگیرید که بکر
اساس آن مشتری یک بیمه نامه با یک کوپن خریداری میکنکد و ایکن
بیمه نامه یدبار مصرف است .به این معنی که اعتبار بیمهنامه در صکورت
استفاده از تنها کوپن پایان می یابد و مشتری باید بیمه نکامکه جکدیکدی
خریداری کند.
بررسی ویژگی های چنین محصولی که شامل مزایا و معایب این طکرح و
شیوهنامه ای برای محاسبه ی نرخ حق بیمه آن است ،در این نوشته کوتکاه
مورد بحث قرار گرفته است.
مزایای طاح یک کوپنی
برخی از مزایای چنین طرحی عبارت است از:
•

کاهش حق بیمهی فردی،

•

جذب مشتریان کم ریسک،

•

دفع مشتریان پر ریسک،

•

کاهش انگیزه ی مشتریان برای گزارش و دریکافکت خسکارتهکای

پایین،
معایف طاح


افزایش هزینهی صدور،



افزایش تعداد مراجعه مشتریان

محاطبهی حق بیمه
رویدرد مورد استفاده برای محاسبه ی حق بیمه ،اصل توازن است؛ بکدیکن
معنا که متوسﻂ حق بیمه ی دریافتی را با متوسﻂ خسارت پرداختی برابر
قرار دهیم .فرض کنید:
تعداد خسارتها در طول یک دوره پوشش بیمهای (یدسال) =N
مبلغ خسارت =Xi
حق بیمه خالص هر بار تمدید =c

منبع
https://www.moodysanalytics.com/risk-perspectives
-magazine/stress-testing-europe/principles-andpractices/stress-and-scenario-testing-how-insurerscompare-with-banks


باطمه نصیای ،شاکم بیمه رازی

با توجه به شیوهنامه ی پیشنهادی برای طرح فعلی نحوه ی توزیع احتمالی
حق بیمه ،که در اینجا یک کمیت تصادفی است ،به صورت زیر خکواهکد
بود:
مجموع حق بیمه

c

3c

2c

…

احتمال

(P)N=2

(P)N=9

(P)N=3

...

زمستان  | ۰۰۱۱شماره ۰۱
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با توجه به جدول توزیع احتمال با متوسﻂ کل حق بیمه ای که یک
مشتری در این طرح می پردازد ،با این فرض که تصمیم به ترک شرکت

مصاحبه با جالل علیپور :مدیر توسعه بازار بیمههای

نگیرد یا آنده جزو شرایﻂ قرارداد باشد ،برابر است با:

زندگی شرکت بیمه رازی

])c.p(N=0)+2c.p(N=1)+3c.p(N=2)+…=c[1+E(N
همچنین در صورتی که بیمه گذار ادعای خسارتی داشته باشد ،کل
خسارتی که از شرکت دریافت میکند برابر است با:
X1+…+XN
بر این اساس با در نظر گرفتن برخی فروض ،متوسﻂ خسارتی که
بیمهگذاران در یک سال از شرکت بیمه دریافت میکنند برابر:
]E[X1+…+XN]=E[Xi]E[N
است .حال از برابر قرار دادن متوسﻂ کل حق بیمه ی دریافتی و متوسﻂ
خسارت پرداختی نتیجه میشود که:
 -9لطف ًا شرح کوتاهی از سابقه و کارهای آمورزشی ،پژوهشی و اجرایی

))c= E[Xi]E[N]/(1+E(N

تان برای خوانندگان بیان بفرمایید.

شایان ذکر است که حق بیمه در شرایﻂ فعلی بر اساس اصل توازن برابر
با ] E[Xi]E[Nاست و لذا بر اساس فرمول جدید حق بیمه ی دریافتی در
این طرح همواره کمتر از حق بیمه دریافتی در طرح فعلی است .اما
چنانده میبینیم این فرمول با افزایش ) E(Nیا همان نرخ خسارت کاهش
می یابد؛ بدان معنا که در پرتفوی هایی که نرخ اعالم خسارت با ست
استفاده از این طرح ،تخفیف بیشتری برای مشتریان کم ریسک پیشنهاد
می دهد .در جدول زیر مقدار کاهش حق بیمه برای چند مقدار )E(N
داده شده است:

در رشته فوق لیسانس اکچوئری سال  9219از دانشگاه عالمه طباطبایی
تهران فارغ التحصیل شدم .دورههای  MBA , DBAرا در دانشگاه تهران
گذرانده و در حال حاضر دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی در دانشگاه
آزاد رشت هستم .از سال  9214تا  9422در خدمت شرکت بیمه ایران
معین بودم و سمت هایی چون کارشناس ،معاون اداره ،رئیس اداره،
اکچوئر داخلی و مدیر بیمه های اشخاص را در این شرکت تجربه نموده و
در سال  9422به شرکت رازی با عنوان مدیر توسعه بازار بیمه های
زندگی پیوستم و در حال حاضر در خدمت دوستان هستم .تاکنون موفق

2.3۵

2.32

2.9۵

2.92

)E(N

2.42

2.42

2.4۷

2.19

ضریب کاهنده

به نگارش مقالههای زیر شدهام.


مطابق با این جدول هرچقدر نرخ خسارت در پرتفو با تر می رود ،ضریب
کاهنده حق بیمه بیشتر می شود و این بدان معناست که مشتریان

حذف اثر منفی تورم از بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری به کمک
سبد پولی (مقاله  ،2دوره  ،99۵پژوهشنامه بیمه ،پاییز  ،9212صفحه
)۷4-۵9

کم ریسک حق بیمه کمتری می پردازند و مشتریان پرریسک موﻇف به

The Study of Iranians Unwillingness Toward Universal Life Insurance and Introducing Housing
Promise as Life Insurance Benefit to Increase Market Demand (Journal of innovative business stud)ies, November 2021

جبران خسارت مالی خطرات تحت پوشش است ،کنترل ریسک هم در

 -3با چه شاخههایی از اکچوئری بیشتر آشنایی داشتهاید.

پرداخت حق بیمه بیشتری خواهند شد.
نتیجهگیای
با وجود آنده هدف از بیمه ،تامین امنیت خاطر برای بیمه گذار در قبال
کاهش پیامدهای مالی موثر است .طرح ارائه شده در این نوشته کوتاه
می تواند به عنوان نمونه ساده ای از یک سیستم پاداش-جریمه برای
تشویق افراد به کنترل ریسک تصادف باشد .هرچند برای عملیاتی شدن
چنین ایده ای مالحظه های بیشتری بایستی در نظر گرفته شود اما
میتواند مبنای خوبی برای شروع پژوهش در این زمینه باشد.


رحیم محمودوند ،عضو هیات علمی گاوه آمار دانشااه بوعلی طینا



با توجه به تحصیالت مرتبﻂ آشنایی کافی با این علم داشته و به صورت
عملی نیز در شرکت های بیمه در این خصوص فعالیت نموده و صالحیت
حرفه ای خود را به عنوان اکچوئر داخلی بیمه های زندگی از بیمه مرکزی
اخذ نموده ام .بیشتر فعالیت حرفه ای اینجانب در رشته های اشخاص
(زندگی ،حوادث و درمان) بوده و در سایر رشتهها (غیرزندگی) فعالیت آن
چندانی نداشتهام.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
 -2عالوه بر رشته اکچوئری ،به اکچوئریها آشنایی با چکه حکوزه هکای
دیگری را پیشنهاد میکنید.
آشنایی با تمامی رشتههای فنی و همچنین مباحث مالی از قبیل آشنایی
با خواندن و تحلیل صورتهای مالی شرکتها امری ضروری در این رشته
بوده و درصورت داشتن شناخت کافی در این دو حوزه کمک شایانی بکه
ایشان در راستای طی مسیر شغلی خواهد نمود .در ککنکار ایکن مکوارد
آشنایی آی تی و تقویت این توانایی و بروز نمودن خود در ایکن رشکتکه
می تواند به عنوان کاتالیزور در رسیدن به اهداف کمک نموده و نوآوری و
خالقیت و در واقع عملی نمودن ایدههای موجود را تقویت نماید.
 -4با توجه به این که سالها به عنوان مدیر شرکت بیمه در صنعت بیمکه
ایران فعالیت داشته اید ،چه کارهایی برای افزایش حوزه فعالکیکت یکا در
جهت خدمت به این رشته در صنعت بیمه ایران انجام دادهاید؟
کال اکچوئرها در ایران در جایگاه واقعی خود حضور ندارند و درواقع حتی
در خیلی از شرکت ها اکچوئر به عنوان پست سازمانی نیز تعریکف نشکده
است و این در حالی است که این فرد از نظر بیمه مرککزی جکزو افکراد
دارای پست کلیدی محسوب شده و برای احراز آن لیستی بلنکد بکا و
سختگیرانه و مصاحبه تعریف شده است .چطور با وجود این موضوع و بکا
توجه به تاثیرات تصمیم ایشان ،در حال حاضر پست و عنوان شغلی به نام
اکچوئر در اکثر شرکت های بیمه وجود نداشته و ایشان فقﻂ دارای پسکت
و سمت اسمی اکچوئر بوده و در کنار آن حتما میبایست پست سازمانکی
دیگری از قبیل معاون اداره یا رئیس اداره نیز داشته باشند تا بتوانند حق
پست بگیرند .بنده اگر توانایی و فرصت زم را داشته باشم قطعاً نسبت به
تعریف جایگاه برای ایشان و ارائه آزادی عمل مناسب بکه ایشکان اقکدام
خواهم نمود.
 -۵یدی از اهداف انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران برگزاری آزمونهای
تخصصی اکچوئری است ،به نظر شما امدان چنین کاری وجود دارد؟
بله قطعا با همداری و همفدری میتوان به این مهم دست یافت .قکطکعکا
مسائل دیگری هم در این بین تاثیرگذار است از جمله مسائل سکیکاسکی،
تحریم و ردو بدل نمودن پول و آمد و شد مدرسین و ممتحنین خارجکی
و  ...که با اندیشیدن تمهیدات زم و با همداری و دلسوزی میتوان بخش
اعظمی از آنها را رفع نمود.
 -9آینده این تخصص را در ایران چگونه میبینید؟
درصورت تغییر رویه و هم قسم شدن تمامی شرکتها و بیمه مرککزی و
سندیدا و مهاجرت از نقطه نرخ شدنی در تعیین حقبیمهها بکه سکمکت
حرفهای گری قطعا آینده خوبی برای این رشته و درنتیجه کل صکنکعکت
بیمه متصور هستم ،ولی زمه آن قطعاً همدلی و همداری تمامی ارککان
درگیر و ذینفع میباشد.
 -۷آینده انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران را چگونه میبینکیکد؟ چکه
راههایی برای پیشرفت این انجمن در کشور پیشنهاد میدهید؟
به نظر جا برای کار در این انجمن بسیار وجود دارد .من خودم به شخصه
تا امسال از وجود چنین نهادی بیخبر بودم و میتوان برای ایجاد شناخت
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بیشتر و ایجاد هماهنگیهای دوطرفه (صنعت و دانشگاه) در طکول سکال
نسبت به برگزاری همایشها و گرد هم آوردن کارکنان صنعت بیکمکه در
کلیه شرکت ها که دارای تحصیالت اکچوئری هستند و یا در این زمکیکنکه
فعالیت دارند آشناییها را بیشتر نموده و یا برنامههکای غکیکر حضکوری
مشترکی را با ایشان برنامهریزی و اجرا نمود .این موارد قطعاً به مکطکرح
شدن و شناخته شده شدن بیشتر این انجمن کمک شایانی خواهد نمود.
 -4در آخر اگر مطلبی یا پیشنهادی دارید لطفا بفرمایید؟
ال
در این بخش مجدد به عرایضم در بند  4برمی گردم و مکعکتکقکدم کک ً
اکچوئرها در ایران در جایگاه واقعی خود حضور ندارند و درواقع حتی در
خیلی از شرکت ها بعنوان پست سازمانی نیز تعریف نشدهاند و ایکن در
حالی است که این فرد از نظر بیمه مرکزی جزو افراد دارای پست کلیدی
محسوب شده و برای احراز این پست و قبول مسئوولیت در شرکت بیمکه
باید از فیلتر مصاحبه بیمه مرکزی عبور کرده و نمره قبولی دریافت نماید.
امیدوارم روزی در ایران شاهد این باشیم که حرفه اکچوئری جایگاه واقعی
خود را پیدا کرده و صنعت بیمه به اهمیت وجود متخصیصن این رشکتکه
بیش از پیش پی ببرد.
همچنین ارتباطات علمی و کاری اکچوئران مشغول در صنعت و حکتکی
دانشجویان این رشته به عالیتر شدن جایگاه این رشته و ترفیع تکوان و
آشنایی علمی ایشان منجر شده و با هم افزایی موجب ترفکیکع جکایکگکاه
صنعت بیمه نیز در نهایت خواهد گردید.


مصاحبه از باطمه نصیای ،شاکم بیمه رازی

آشنایی با نرم افزار کلیک ویو
با افزایش حجم داده های مرتبﻂ با کسب و کارها از یک سو و افکزایکش
اهمیت داده ها نزد صاحبان کسب و کار از سوی دیگر ،نیاز به ابزارهکایکی
که بتوانند به سرعت اطالعات نهفته در انبوه دادهها را به صاحبان کسکب
و کار منتقل کنند بسیار اهمیت پیدا کرده است .یدی از مکتکداولتکریکن
ابزارها برای این منظور ،نرم افزارهای حوزه هوش تجاری است که از دهکه
 42میالدی وارد این عرصه شدهاند .از کارکردهای اصلی این نرم افکزارهکا
تهیه داشبوردهای آماری برپایه دادههای انبوه سازمان است.
نرم افزار کلیک ویو (  )QlikViewیدی از نرم افزارهای مناسب برای تهکیکه
انواع داشبوردهای آماری است که در سال  9112در شرکت نکرمافکزاری
کلیک در سوئد طراحی شد .نسخههای تجاری و شخصی از این نرم افکزار
قابل دسترس است که می توان برخی از نسخه ها را از طریق آدرس زیکر
دانلود کرد:
https://downloadly.ir/software/engineering-specialized/qlikview/

نصب این نرم افزار مانند سایر نرم افزارهای تحت ویندوز به سادگی انکجکام
میشود .اما نحوه فراخوانی فایل داده ها تا حدودی مکتکفکاوت از سکایکر
نرم افزارهای آماری است .خوشبختانه در کلیک ویو امدان فراخوانی داده
از فایل های با فرمت اکسل و  txtوجود دارد و قابلیت اتصکال بکه انکواع
پایگاه داده از جمله  SQLهم در آن فراهم است.
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برای فراخوانی داده های از نوع اکسل و متنی در این نرم افزار کافیست در
کلیک ککنکیکد
پنجره اصلی از نوار با ی صفحه بر روی آیکدکون
پنجرهای به نام  Edit Scriptکه بخشی از آن در شدل  9آمده اسکت را
مالحظه خواهید کرد:

که برای این فایل روی گزینهی  Embedded labelsبایستی تنظکیکم
شود .ستونهای  ۵ ،4و  9در این فایل خالی هستند و میتوان با فشکردن
عالمت ضربدر از گوشه با ی این ستونها نسبت به حذف آنهکا اقکدام
کرد.

شکل  :۰بخشی از پنجاه Edit Script

در این پنجره بر روی گزینه  Table Files...کلیک کنید .با این کار
میتوان یک فایل  Excelدلخواه را از حافظه کامپیوتر انتخاب کرد .پس از
انتخاب فایل مورد نظر و فشار دادن گزینه  OKپنجره File Wizard:
 Typeباز میشود که بخش سمت راست این پنجره مانند شدل  3است.
شکل  :۳بخشی از بایل دادهها

پس از فشردن گزینه  Finishو سپس  Reloadکردن و ذخیره فایکل بکا
یک نام مناسب در کامپیوتر ،پنجره زیر بر روی صفحه ﻇاهر میشود
شکل  :۲بخشی از پنجاه File Wizard: Type

در این پنجره قسمت  Labelsدارای سه گزینه اسکت ککه گکزیکنکهی
 Embedded labelsبرای زمانی به کار می رود که ستونهای دادههکا
در فایل  Excelدارای نامهای دلخواهی باشد که در آن وجکود دارد .در
غیر این صورت گزینه  Noneرا انتخاب کنید .پس از این کار گزیکنکهی
 Finishرا بزنید .اکنون در با ی صفحه پنجره اصلی بکر روی گکزیکنکه
 Reloadکلیک کنید .با این کار یک پیغام ﻇاهر می شود و از شکمکا
می خواهد فایل مورد نظر را ذخیره کنید .بر روی گزینه  OKفشار دهید و
یک نام دلخواه برای فایل خود تایپ کرده و گزینه  Saveرا بزنید .سپس
منتظر بمانید تا داده ها به طور کامل فراخوانی شود .اکنون دادهها در این
نرم افزار وارد شده و میتوان برای انجام تحلیل و توصیف از آنها استفاده
کرد .برای شرح دقیق تر نحوه استفاده از این نرم افزار موضوع را بکا یکک
مثال پیش میبریم .دادههای مربوط به خسکارتهکای واقکع شکده در
رشتههای مختلف بیمه برای شرکتهای بیمهای فعال در ایران از آدرس
https://isp.irc.ac.ir/CourseStudyCompany/Index

قابل دسترس است .فایل مربوط با پسوند  csvاست و  ۷۵29سطکر داده
دارد .نمایی از بخش با ی این فایل در شدل  2نمایش داده شده است.
برای فراخوانی این دادهها ،طبق آنچه در با گفته شد از نوار با ی صفحه
بر روی آیدون مربوط به  Edit Scriptکلیک کنید .سپس از طریق گزینه
 Table Files...فایل  csvرا از حافظه کامپیوتر انتخاب کنید .از سکمکت
راست پنجره باز شده مالحظه میکنید که گزینه  Delimitedبه عکنکوان
نوع فایل شناسایی شده است و گزینه های پنجره کمی با گکزیکنکه هکای
مربوط به فایل اکسل فرق دارد .اما قسمت  Labelsهمچنان وجود دارد

که به معنای فراخوانی فایل داده ها با چهار فیلد است .با فشردن دککمکه
 OKاین پنجره از روی صفحه برداشته خواهد شد اما دادهها در کتابخانکه
کلیک ویو ذخیره شده و آماده استفاده برای طراحی داشبورد است.
برای طراحی داشبورد توجه داشته باشید که صفحه سفید روبروی شکمکا
همان صفحه داشبورد است و بایستی مولفه های داشبورد را داخل همیکن
صفحه بچینید .اما برای آنده فهرستی از چند مولفه مناسب برای داشبورد
در نرم افزار کلیک ویو را ببینیم ،کافیسکت از مکنکوی  Viewگکزیکنکه
 Toolbarsو سپس گزینه  Designرا انتخاب کنید .با این کار یکک نکوار
ابزار در با ی صفحه افزوده خواهد شد که بخشی از آن در شکدکل زیکر
نمایان است

از سمت چپ به راست ،اولین گزینه برای تهیه فهرست ،پنجمین گزیکنکه
برای ترسیم نمودار ،هفتمین گزینه برای ایجاد دکمه و هشتمین دککمکه
برای قرار دادن جعبه مربوط به یک متن یا نمایش یک شکاخکص جکزو
مهمترین مولفه های قابل استفاده برای طراحی داشبورد در کلکیکک ویکو
هستند.


رحیم محمودوند ،عضو هیات علمی گاوه آمار دانشااه بوعلی طینا
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برگزار شد .مشخصات این سخنرانیها ،به شرح جدول زیر است:

گزارش سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی
گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی
در ادامه سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی گکروه بکیکمسکنکجکی
دانشدده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و هکمکدکاری انکجکمکن
محاسبات بیمه و مالی ایران ،سه سخنرانی علمی و یکک سکخکنکرانکی
کاربردی در حوزه بیم سنجی و ریاضیات مالی در سه ماهه چهارم سکال
 9422در بستر نرم افزار ادوب کاندت به آدرس
194.225.24.96/marasem-riazi

نوع سخنرانی

سخنرانی های کاربردی در حوزه صنعت در اولین چهارشنبه نیمه هر ماه
برگزار میشوند.
در اینجا از عموم عالقمندان دعوت می شود مطابق روال گذشته ،اخبکار
مربوط به سلسله سخنرانی ها را از طریق لینک زیر در شبده واتکس اپ
دنبال کنند.
https://chat.whatsapp.com/ERXvvxBJJOIQI5qbP3c2t


طاغا حیدری-دانشااه شلید بلشتی

سخنران

عنوان

تاریخ

Saeid Safarveisi

Actuarial and financial
valuations of catastrophe
bonds

 ۱دی ۱۰۱۱

PhD researcher. KU-Leuven

سخنرانی علمی

مطابق روال گذشته سخنرانی های علمی در اولین چهارشنبه هر مکاه و

PhD candidate. sbu

پژوهشگر گروه بیمسنجی دانشگاه شهید بهشتی

نگاهی نو به مدلبندی عدم قطعیت
نوسان

بهاره اختری
عباس راد

داده کاوی

 ۶بهمن ۱۰۱۱
 ۰اسفند ۱۰۱۱

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه
شهید بهشتی
سخنرانی کاربردی

محمد رضا اناری
آکچوئر و رئیس گروه مطالعات و مدیریت بازار بیمه ایران

گزارش سخنرانیهای انجمن در هفته پژوهش
در هفته اول دی ماه  4سخنرانی در بستر نرم افزار ادوب ککانکدکت بکه
آدرس vc.basu.ac.ir/basu380487به شرح زیر برگزار شد.

جایگاه مدلهای داخلی در توانگری نوع
دوم

 ۲۲دی ۱۰۱۱

جمله مطالبی بود که در این جلسه مورد بحث قکرار گکرفکت .از دیکگکر
مواردی که در این جلسه توسﻂ سخنران مطرح شد میتوان به طرحهای
بازنشستگی چون طرحهای مزایای معین) (DBو طرحهای مشارکت معین
) (DCاشاره کرد.
جلسه طوم :روز شنبه چلارم دی ۰۰۱۱

جلسه اول :روز چلارشنبه اول دی ۰۰۱۱
در این جلسه درباره داشبوردهای آماری و نحوه طراحی یکک داشکبکورد
مناسب با استفاده از نرم افزار کلیک ویو بحث شد .چنانده شرح داده شد،
با استفاده از داشبوردها میتوان انبوه زیادی از دادههای سازمانکی را بکا
استفاده از ابزارهای توصیفی ساده در قالب یک صفحه به کاربر نکمکایکش
داد .چنین رویدردی برای تسریع در بررسی وضعیت سازمان و تصکمکیکم
سازی متناسب با شرایﻂ موجود بسیار موثر میباشد.
جلسه دوم :روز جمعه طوم دی ۰۰۱۱
در این جلسه درباره بیمه های اجتماعی و مسائل مرتبﻂ با آن بحث شکد.
اشاره به مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبﻂ با بیمه های اجکتکمکاعکی از

در این جلسه درباره نرم افزار Rبه عنوان یدی از نرم افزارهکای رایکج در
حوزه محاسبات آماری و تحلیل داده بحث شد .بکیکان قکابکلکیکتهکا و
نمونه هایی از کاربردهای این نرم افزار در حوزه بیم سنجی هکم در ایکن
جلسه مورد بحث قرار گرفت.
جلسه چلارم :روز شنبه چلارم دی ۰۰۱۱
در این جلسه درباره مبانی داده کاوی و کارکردهای آن بحث شد .نکدکات
مهم در خصوص استفاده از این مبحث و مثالهای مختلف از انواع دادهها
در این جلسه مورد بحث قرار گرفت .موضوعکاتکی چکون رده بکنکدی و
پیشگویی به عنوان مهم ترین اهداف داده کاوی با ذکر مثالهای مختلکف
از حوزه کسب و کار و دادههای پزشدی مورد بحث قرار گرفت.
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طخناانان کارگاه

گزارش برگزاری کارگاه
موسسه بین المللی آمار ،به عنوان یدی از نهادهای بین المللی برجسته در
حوزه دانش آمار ،مجری برنامه »ﻇرفیت سازی بکرای آمکار« اسکت و
کوشیده است فعالیت های مختلفی را برای این منکظکور در کشکورهکای
مختلف اجرا کند .بر این اساس و به دنبال برگزاری موفق رویداد بازی بکا
داده های واقعی در سال گذشته ،انجمن بین المللی آمارهای صنعکتکی و
بازرگانی ،که از زیرشاخه های موسسه بین المللی آمار است ،از آقای دکتر
رحیم محمودوند ( مسئول برگزاری رویداد سال گذشته) دعوت کرد ککه
در صورت تمایل رویداد دیگری با این هدف در ایکران بکرگکزار ککنکد.
خوشبختانه پیشنهاد برگزاری »کارگاه دانش افزایی اشتباهات رایکج در
بررسی های آماری «که توسﻂ آقای دکتر محمودونکد در سکال 3239
ارسال شده بود به عنوان یدی از برنامه های مورد حمایت این موسسه در
ایران مصوب شد .هدف از این رویداد آگاهی اعضای جامعه آمار از ککم و
کیف به کارگیری ابزارهای آماری در پژوهش های مختلف از یکک سکو و
نمایش پیامدهای به کارگیری نامطلوب ابزارهای آماری به غیرآماریها از
سوی دیگر بود .بر این اساس نتایج زیر مورد توجه برگزار کنندگان بود:
•

نمایش پیامدهای خطا در استفاده از آمار؛

•

پیدا کردن خطای روشهای بررسی دادهها؛

•

فراگیری نحوه ارزیابی یک مطالعه آماری؛

•

ارتقاء تفدر انتقادی در بین پژوهشگران.

این برنامه با همداری »انجمن آمار ایران«» ،انجمن محاسبات بیکمکه و
مالی ایران«» ،ستاد ملی سال بین المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار «
و »انجمن بین المللی آمارهای صنعتی و بازرگانی« ،به شرحکی ککه در
ادامه آمده است ،در بازه  ۵تا  93اسفند ماه سال  9422اجرا شد.
طابصل کارگاه و نحوه اجاا
متناسب با اهداف کارگاه و با توجه به تجربه برگزارکنندگکان ،سکرفصکل
کارگاه به گونهای تنظیم شد که اغلب مقولههای بررسیهکای آمکاری را
پوشش دهد .به طور مشخص مباحث زیر در این کارگاه در نظر گکرفکتکه
شد:
•

اشتباهات رایج در تهیه دادههای آماری؛

•

اشتباهات رایج در رسم و تفسیر نمودارهای آماری؛

•

اشتباهات رایج در انتخاب شاخصهای آماری؛

•

اشتباهات رایج در انتخاب آزمونهای آماری؛

•

اشتباهات رایج در مدل سازی آماری؛

•

اشتباهات رایج در تعمیم نتایج؛

•

اشتباهات رایج در گزارشنویسیها.

برای افزایش اثربخشی کارگاه ،دو بخش آموزشی و کارگاهکی در نکظکر
گرفته شد .در بخش نخست سخنرانان برجسته در خصوص سرفصل دوره
به ارائه مطالب پرداختند و در بخش مسابقه شرکت کنندگان در قکالکب
تیمهای کاری به تمرین آموختههای خود پرداختند.

نخستین گام برای آموزش ،انتخاب سخنران و انجام هماهنگیهکای زم
برای برگزاری کارگاه بود .به این منظور پس از گفتگو در نکهکایکت دو
سخنران از داخل کشور و سه سخنران از خارج از کشور بکرای بکخکش
آموزش این کارگاه همداری کردند.


دکتر محمدرضا فقیهی ،عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه شهکیکد
بهشتی



دکتر رحیم محمودوند ،عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه بوعکلکی
سینا



دکتر دیوید بندس ،عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه دوک آمریدا



دکتر پائولو رودریگز ،عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه ایالتی باهیا
برزیل



دکتر بابک ﻇفری ،عضو هیات علمی گروه آمار کالج بابسون آمریدا

طیاطم اجاایی رویداد
به منظور اثبات رخداد اشتباهات در بکه ککارگکیکری ابکزارهکای آمکاری،
سخنرانان سعی کردند از مقالههای علمی -پژوهشی رشتههای مختلف که
در سال های اخیر به چاپ رسیده است استفاده کنند با همیکن رویکدکرد
محتوای بخش مسابقه هم یک مقاله چاپ شده بود که هر تیم در بکازه
زمانی انجام مسابقه می بایست با استفاده از آموخته های بخش آمکوزشکی
نسبت به بررسی آن و تهیه یک گزارش از نحوه استفاده آمار در آن اقدام
میکردند.
باندگان
مطابق با وعده رویداد ،سه جایزه  9۵2د ر 922 ،د ر و  ۵2د ر بکرای
رتبههای اول تا سوم در نظر گرفته شده بود .برای تکعکیکیکن بکرنکدگکان
امتیازدهی به دو بخش تقسیم شد :در بخش نخست که  42درصکد ککل
امتیاز را شامل میشد ،گزارش نقد علمی تیمها توسﻂ ککمکیکتکه داوران
ارزیابی شد و تیم های با امتیاز با ی  42درصد به مرحله بعدی راه پکیکدا
کردند؛ در بخش دوم که  32درصد کل امتیاز را شامل میشد ،کیکفکیکت
ارائه شفاهی و پاسخگویی به سوا ت مالک عمل قرار گرفت .در نهایت بکا
جمع بندی امتیازات برندگان مسابقه به شرح زیر اعالم شدند.
رتبه

اعضای تیم

مقاله انتخابی از رشته:

اول

فاطمه احمدی هرچگانی،

غدد و متابولیسم

سیما نجف زاده خویی
دوم
سوم

یگانه شریفی نژاد طهرانی
امیرحسین امینی منش و
وانه آذریان



رحیم محمودوند ،مسئول باگزاری رویداد

چشم پزشکی
زبان انگیسی

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
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کنفرانسها و رویدادهای آتی
شانزدهمین کنفرانس آمار ایران از  3الی  4شهریور  9429در دانشکگکاه
مازندران برگزار میشود .با توجه به نامگذاری سال  3233به عنوان سکال
جهانی علوم پایه برای پیشرفت پایدار ،در این کنفرانس توجه ویژه ای بکه
نقش آمار در مباحث مختلف خواهد شد .از جمله محورهایی که در ایکن
کنفرانس مطرح شده است و زمینه مناسبی برای فعالیت عالقمندان حوزه
بیمه و مالی است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
این سمینار توسﻂ گروه آمار دانشگاه فکردوسکی مشکهکد در روزهکای
چهارشنبه و پنج شنبه  34و  31اردیبهشت  9429به صکورت مکجکازی
برگزار میشود .عالقمندان میتوانند یافتههای علمی و مقا ت پکژوهشکی
خود را در حوزه های مرتبﻂ با محورهای این سمینار ارسال نمایند .برخی
از محورهای این سمینار که به لحاظ محتوایکی بکا حکوزه هکای ککاری
بیمسنجی مرتبﻂ هستند به شرح زیر است:
 .9قابلیت اعتماد سیستمهای منسجم و شبدهها
 .3استنباط آماری و تحلیل دادههای طول عمر
 .2بهینهسازی در قابلیت اعتماد
 .4فرایندهای تصادفی در قابلیت اعتماد
 . ۵روشهای محاسباتی در قابلیت اعتماد
 . 9مفاهیم سالخوردگی
 . ۷مفاهیم وابستگی و توابع مفصل در قابلیت اعتماد
 . 4تحلیل ریسک در قابلیت اعتماد



نقش آمار در توسعه بیمه



نقش آمار در مطالعات جمعیتی



آمار جمعیت



آمار بیمه



تحلیل بقا



فرآیندهای تصادفی



علم داده

مطابق با اطالعیه دوم این کنفرانس ،امدان شرکت در کنفکرانکس ،ارائکه
مقاله ،برگزاری کارگاه های آموزشی و شرکت در آن ها ،برپایی نمایشگاه و
برگزاری میزگردهای تخصصی فراهم است.
اطالعات بیشتر شامل نحوه ثبت نام ،شیوه نامه نگارش مقا ت و نکحکوه
ارسال در وبگاه کنفرانس به آدرس  http://isc16.umz.ac.ir/موجود
است.

 . 1کاربرد توزیعهای طول عمر در قابلیت اعتماد
 . 92روشهای بیزی در قابلیت اعتماد
 . 99ترتیبهای تصادفی در قابلیت اعتماد
 . 93داده کاوی در قابلیت اعتماد
 . 92مطالعات موردی در قابلیت اعتماد
 . 94مدلهای جمعآوری دادهها در قابلیت اعتماد
 . 9۵قابلیت اعتماد در پزشدی و تحلیل بقاء
 . 99کاربرد قابلیت اعتماد در سایر علوم
اطالعات بیشتر شامل نحوه ثبت نام ،شیوه نامه نگارش مقا ت و نکحکوه
ارسال در وبگاه سمینار به آدرس  http://wosdce.um.ac.irموجود
است.



جعفا احمدی ،دانشااه بادوطی مشلد

یازدهمین کنفرانس بیم سنجی و مالی در جزیره ساموس ( کشور یونکان)
در فصل بهار برگزار میشود .برخی از محورهای این کنفرانس شامل:


مدلهای تصادفی در بیمههای غیرزندگی،



مدیریت ریسک،



بیمههای زندگی ،درمان و بازنشستگی،



روشهای محاسباتی و آماری،

است .اطالعات بیشتر شامل نحوه ثبت نام و ارسال مکقکالکه در وبکگکاه
سمینار به آدرس http://actuar-web.aegean.gr/samos2022/
موجود است.
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معرفی مجله تخصصی

گزارش برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن

مجلۀ پیشایندیلا و مدیایم بحاان

شماره

تاریخ

1

 93بهمن

طاعم

طاعم

شاوع

خاتمه

99:22

94:22

(Journal of Contingencies and
)Crisis Management

مکان

مجلۀ پیشایندیها و مدیریت بکحکران،
مجازی از
طریق بستر

منبع ارزشمندی از اطالعات دربکار
همۀ جکنکبکه هکای بکرنکامکه ریکزی
پیشایندی ،تحلیل سناریو ،و مدیریت

پیرو اطالع رسانی قبلی ،در این جلسه چهار دستور جلسه تعییکن شکده

بحران هم در بخش شرکتکی و هکم

بود که خالصهای از آنچه مورد بحث قرار گرفت در ادامه آمده است.

دولتی است .تمرکز این مجله بر فرصتها و تکهکدیکدهکای پکیکش روی
سازمانهاست و به ارائۀ تحلیل و مطالعات موردی پیشگیری از بکحکران،
برنامه ریزی بحران ،بکازیکابکی و مکدیکریکت احکیکا (turnaround

دستور جلسه :9

) managementمیپردازد .این نشریه با مساهمتهایی از منابع جهانی

 آقای دکتر شیبانی گزارشی از فعالیت هایی که برای بهبود نکقکش

ازجمله شرکتها ،نهادهای دولتی ،اتاقهای فدر و اعضای هیئکت عکلکمکی

انجمن و شناساندن توانمند های این انجمن و اعضای آن تکوسکﻂ

تثثیرگذار ،بستری مهم برای تبادل تجربۀ راهبردی و عملیاتی ،اطالعات و

ایشان در نهادها و دستگاه های اجرایی انجام گرفته اسکت ،ارائکه
کردند.

دانش را فراهم میکند.
محلهایی که این مجله در آنها نمایه میشود:
)ABI/INFORM Collection (ProQuest



)Academic Search (EBSCO Publishing



سرفصل دوره ها ارائه شد و انجام برخی از اصالحیه ها مورد توافکق

)Academic Search Alumni Edition (EBSCO Publishing



)Academic Search Premier (EBSCO Publishing



اعضا قرار گرفت .مقرر شد کمیته آموزش انجمن موضکوع نکحکوه

)Business Premium Collection (ProQuest



اجرای دوره ها را بررسی کرده و نتیجه آن را در جلسه هکای آتکی

Current Contents: Social & Behavioral Sciences
)(Clarivate Analytics



 آقای دکتر پاینده نتیجه مذاکره با چارتر برای امکدکان بکرگکزاری

)GEOBASE (Elsevier



)Health Research Premium Collection (ProQuest



آزمون های چارتر در ایران را ارائه کردند .مقرر شد بکررسکیهکای

)Hospital Premium Collection (ProQuest



)International Political Science Abstracts (IPSA



)Proquest Business Collection (ProQuest



)ProQuest Central (ProQuest



 درباره بزرگداشت سال جهانی علوم پایه برای پیشرفت پکایکدار و

ProQuest Central K-313



امدان استفاده از این ﻇرفیت بحث شد و قرار شکد دربکاره ایکن

)ProQuest Politics Collection (ProQuest



)Psychology Database (ProQuest



)PsycINFO/Psychological Abstracts (APA



)SCOPUS (Elsevier



 موضوع برگزاری مجمع در سال  9429مطرح شد و مکقکرر شکد

)Social Science Premium Collection (ProQuest



مانند دوره های گذشته نسبت به برگزاری کنفرانس و بکرگکزاری

)Social Sciences Citation Index (Clarivate Analytics



)Sociological Collection (EBSCO Publishing



)Web of Science (Clarivate Analytics



دستور جلسه : 3
 گزارش آقای دکتر پاینده از پیشنهادهای کمیته آمکوزش دربکاره

برای تصمیمگیری ارائه کند.

بیشتر در این زمینه صورت گیرد.
دستور جلسه : 2

موضوع برای جلسه آینده همفدری شود
دستور جلسه :4

مجمع در حاشیه آن در تابستان  9429اقدام شود.



شیاین شعاعی ،دبیاخانه انجمن



محمدقاطم وحیدی اصل ،دانشااه شلید بلشتی

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

پاسخ سوال تخصصی اکچوئری شماره 1۱
دو مدل برای ریسک خسارتهای حوادث طبیعی معرفی و شرح دهید.
 .1مدل آماری مبتنی بر سابقه خسارت شرکت بیمکه :در ایکن روش
مدل جمعی به همراه تعدیل های مالی نرخ تورم ،مبالغ بیمه شکده
و  ...بدار میرود .این مدل برای شرکتهایی بکا دادههکای خسکارت
جامع توصیه میشود.
 .2مدل جغرافیایی :در این روش بالیای طبیعی شبیه سازی شده بکه
همراه مدل مالی خسارات توزیعی از خسارات را فراهم میکند
سوال تخصصی اکچوئری شماره 1۶

چهار ذینفع در یک شرکت بیمه نام ببرید .برای هر ذینفکع دو مکوضکوع
مورد اهمیت آن بخش را نام ببرید.
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نموده و آنها را غنی میکند .مبانی نظری محصو ت و ارزش منکصکفکانکه آنهکا
ارزیابی شده و کاربرد عملی آن از طریق مطالعه شبیهسازی ارائه شده است.

نام و نام خانوادگی :منصوره ساکیزاده
عنوان :طااحی و ارزیابی یک طیستم نا خگذاری با اطتگفگاده از
رویکادهای باورمندی ،تغییا طیستم و احتمال ورشکستای
استاد راهنما :دکتر پاینده
چکیده رطاهه :این رساله شامل نتایج جدیدی در طراحی سیستم نرخ گذاری بکر پکایکه
حق بیمه نسبی و پایه است .به طور دقیق تر در یک سیستم نرخ گذاری طولکی ،ادعکاهکای
خسارت تصادف به شرط پارامتر ریسک به عنوان یک مدل آمیخته و آماسیده متناهی بیان
می شود و سپس حق بیمه نسبی تخمین زده میشود .از طرفی در یک سیستم پکاداش و
جریمه توزیع تعداد و اندازه خسارت آمیخته و آماسیده در نظر گرفته می شود و حق بیمکه
پایه بیزی و حق بیمه نسبی خطی بر پایه دو برآوردگر بیزی پیشنهاد میشود .همچنین در
این رساله بررسی هایی بر روی انتقال بین دو سیستم پاداش و جریمه صورت میپذیرد ککه
بر این اساس یک شاخص پایهای بر مبنای حق بیمههای پرداختی بیمهگذار طی چند سال
متوالی پیشنهاد می شود و سپس برپایه آن ،چند معیار مقایسه سیسکتکم هکای پکاداش و
جریمه و انتقال بین دو سیستم پاداش و جریمه ارائه میشود .در همین راستا ،آئین نکامکه
مربوط به بیمه شخص ثالث ایران که اخیراً توسﻂ بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است ،مورد
بررسی قرار میگیرد و حق بیمههای جدیدی برای بیمهگذاران پیشنهاد میشود


باطمه واشقانی بااهانی ،دانشااه شلید بلشتی

اخبار دانشگاهی

از بین دانشجویان کارشناسی ارشد بیمسنجی در فصل پائیز یک نفر موفق
به دفاع از پایاننامه خود شد .مشخصات دفاعیه به شرح زیر است:
در فصل زمستان ،یدی از دانشجویان کارشناسی ارشد از پایان نامه خکود
دفاع کرده است .مشخصات این دفاعیه به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی :زهرا ابوطالبی نائینی
عنوان:
Bayesian approach in the count data for insurance industry

نام و نام خانوادگی :فاطمه واشقانی فراهانی

استاد راهنما :دکتر سرزعیم

عنوان :مدهبندی و پیشاوئی هزینههای طعمم با رویکاد تابعی

نام و نام خانوادگی :یدتا اسماعیلی

استاد راهنما :دکتر پاینده
عالوه براین دو دانشجوی دکتری بیمسنجی موفق به دفاع از رساله دکتری
خود شدند .مشخصات رساله های دفاع شده و چدیده کوتاهی از آنها در
ادامه آمده است.
نام و نام خانوادگی :سارا سادات موسوی
عنوان :طااحی یک بیمه مااقبم بلندمدت با مدهبندی هزینه هگا،
تعیین طول قاارداد و مزایای قابل باداشم تضمین شده
استاد راهنما :دکتر پاینده و دکتر یوسفی
چکیده رطاهه :مستمری متغیر مراقبت بلندمدت ،مستمری متغیر معوقی اسکت
که برای کمک به بیمه شدگان خود جهت پرداخت هزینه های مراقبت بلنکدمکدت
بدون از دست دادن پسانداز بازنشستگی ،طراحی شده است .این رساله با افکزودن
مزایای برداشتنی مادام العمر تضمین شده ،بهبود و تغییر صندوق سرمایهگذاری و
مدلسازی هزینه های درمان بر اساس فرآیندهای لوی ،محصکو ت جکدیکد ارائکه

عنوان:
Insurance effect on economic growth among economies in various phases of development: panel data approach

استاد راهنما :دکتر گودرزی
نام و نام خانوادگی :سیده سیما خسروشاهی ملدی
عنوان:
Effect of pension communication, knowledge and behavior on
decision making in Iran

استاد راهنما :دکتر افقی
نام و نام خانوادگی :آذین رحیمی نژاد نودیجه
عنوان:
Form intention to decision in purchasing life insurance: different
effects of knowledge and behavioral factor

استاد راهنما :دکتر سرزعیم


شعله نعممنژاد ،موطسه آموزش عاهی بیمه اکو
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فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیمسنجی در ایران و جهان ،آشنایی با مسائل حرفهای بیمسنجی
و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یددیگر در پایان هر فصل منتشر میشود .برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنامه ،از همکدکاری و
همفدری همه عالقمندان به گرمی استقبال میشود .به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قالب فایل ورد یا دسکت نکویکس ،بکه
صورت خوانا ،تهیه نموده و برای ما ارسال کنید .فرآیند همداری به صورت زیر است:


مطالب به نشانی سردبیر ،اعضای هیئت تحریریه یا دبیرخانه انجمن ارسال شود؛



مطالب دریافتی توسﻂ اعضای هیات تحریریه مطالعه میشود و در صورت نیاز به اصالح اساسی با نویسنده(ها) مداتبه میشود؛



خبرنامه ،در انتخاب ،تلخیص و ویرایش مطالب ارسال شده آزاد است؛



مطالب دریافت شده ،بازگردانده نمیشود.

برخی از رئوس مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شرح زیر است:


اطالعرسانی درباره همایشها ،نشستها ،کارگاهها و سخنرانیهای تخصصی در حوزههای مرتبﻂ با بیمه و مالی؛



مسائل حرفهای (آزمونهای حرفهای ،استانداردها ،مباحث آئین نامهای ،مباحث مربوط به صنعت بیمه و بازارهای مالی و )...؛



مسائل آموزشی (واژهگزینی ،مقالههای آموزشی ،نرم افزار و بستههای محاسباتی)؛



معرفی دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوزههای مرتبﻂ؛



معرفی سایر انجمنهای علمی و حرفهای؛



معرفی کتاب.

قابل ذکر است که خبرنامه ممدن است با توجه به محتوای مطالب دریافتی و حجم در نظر گرفته شده برای هر شماره ،برخی از مطالب دریافت
شده را در شمارههای بعدی منتشر کند.

